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كتاب الحج
 القصد، يقال حج كذا بعن قصد. لغة:

 التعبد ل بأداء الناسك على صفة مصوصة ف وقت مصوص. واصطلحا_:
تbطbاعb إaلaيهa سbبaيل_ ). eاس aنbم aيتbالب fج aح aاسhى النbلbع aهhلaلbى : (وbالbعbتـ iهiولiق aيهaف iلeصbالbم / و

------------------------
والجماع: والسنة وحكمه واجب بالكتاب 

ج: ال7ب89ي7ت6 (قال تعال ت8ط8اع8 إ6ل8ي7ه6 س8ب6يلH و8م8ن ك8ف8ر8 ف8إ6ن> ال غ8نA6 ع8ن6 ال7ع8ال8م6ي8و8ل6ل<ه6 ع8ل8ى الن>اس6 ح6  ) . م8ن6 اس7
بن الس9لم عل99ى خ9س: وذك99ر منه9ا: ح9ج ال99بيت م99ن(  ق9ال: ق99ال رس9ول ال ر رضي ال عنهم9ا وعن ابن عم

Hاستطاع إليه سبيل . (
 ، وأجعت المة على كفر من جحد وجوبه .وأجعت المة على وجوبه

واختلفوا فيمن تركه تهاونا_ وكسل_ هل يكفر أم ل على قولين :
 : أنه يكفر .القول الول

وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبي وهو أحد القولي عن ابن عباس .
واستدلوا بقوله تعال ( .. ومن كفر .. ) والكفر هنا الكفر الكب .

 ( م99ن مل99ك زاداH وراحل9ة فل9م ي9ج ، م9ات يهودي9اH أو نص9رانياH ) رواه التم9ذي وه9وول9ديث عل99ي . ق99ال : ق99ال 
ضعيف .
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 : أنه ل يكفر .القول الثاني
وهذا مذهب جهور العلماء ، وهو الصحيح .

 : أي م99نوقيل : م99ن ق99ال إن ال99ج لي99س بف99رض فه99ذا ه99و الك99افر ، قالواوأم99ا ال99واب ع99ن الي99ة ( وم99ن كف99ر ) 
زعم بأنه مي بي الفعل والتك فهذا هو الكافر .

واحدة: مرة وهو واجب في العمر 
: أجعوا على أنه ل يب الج ول العمرة ف عمر النسان إل مرة واحدة إل أن ينذر فيجب الوف99اءقال النووي

بالنذر بشرطه. 
: ج فحج99وا999فق99ال: ي99ا أيه99ا الن99اس إن ال ق99د ف99رض عليك99م ال  ق99ال (خطبن99ا رس99ول ال   ل99ديث أب هري99رة

: ل9و قل99ت نع9م ل99وجبت حت قالا ثلثاH: فقال الن99ب  فقال رجل: أكل عام يا رسول ال؟ فسكت رسول ال 
الج مرة، وما زاد فهو تطوع) .  (:وف رواية ، ولا استطعتم) رواه مسلم9

وفضله عظيم وأجره كبير: 
متفق عليه.   )والج البور ليس جزاء إل النة ( قال: قال رسول ال  عن أب هريرة 

ل Hأن يك9ون خالص99ا ،Hوأن يك99ون - وأن يتن9ب الظ99ور - قال العلماء: الج البور هو ال99ذي ج9ع أوص9افا
 .بال حلل

 متفق عليه ه ) رجع كيوم ولدته أممن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ( وعنه قال: قال رسول ال 
أي الماع ومقدماته ،[ ول يفسق ] الفسوق : جيع أنواع العاصي من قول أو فعل .    فلم يرفث ][

؟ Hلو اقتص9ر الاج عل99ى الواجب9ات دون الس99تحبات م99ع ترك99ه الرم99ات والكروه99ات فه99ل يك99ون حج9ه م99بورا
الواب : نعم ، لكن يزداد براH بفعل الستحبات .

. اختلف العلماء فيما إذا حج بال حرام ، فجمهور العلماء أن ذلك يزىء وهو غي مبور
لbةa م /  aاحhالرbو aادhلزbا iكeلaم : bيaهbو ,aهaوطiرiش iمbظeعbأ :iةbاعbطaت eس aالbو.

------------------------
ج: ال7ب89ي7ت6( ودليلها قوله تعال  ت8ط8اع8 إ6ل8ي7ه6 س8ب6يلHو8ل6ل<ه6 ع8ل8ى الن>اس6 ح6   ) . م8ن6 اس7

وقد فسر الصنف الستطاعة بالزاد والراحلة ، وهذا ما عليه جهور العلماء .
 فس99رها ل99ا قي99ل ل99ه م99ا الس99بيل ي99ا رس99ول ال ؟ ق99ال : ال99زاد والراحل99ة ) رواه ال99دارقطنل99ديث أن99س ( أن الن99ب 

ول يف99ى أن ه99ذه الط99رق يق99وي” : قال الشوكانيوالاكم وهذا الديث متلف ف صحته ، وله ط99رق ك99ثية ، 
ح99ديث ال99زاد والراحل99ة ل يق99ل بجم99وع طرق99ه ع99ن” : وقال الشـنقيطي .“بعض99ها بعض99اH فتص99لح للحتج99اج ب99ا

.“درجة القبول والحتجاج 
وق99د ذك99ر التم99ذي أن أك99ثر أه99ل العل99م عل99ى العم99ل ب99ا ، وق99د روى اب99ن جري99ر بس99نده ع99ن اب99ن عب99اس ف تفس99ي

6ِ وراحلة من غي أن يحف به ، وسنده صحيح .  السبيل أنه قال : أن يصح بدن العبد ، ويكون له ثن زاد�
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 : ما يتزود به ، وهو ف الصل الطع9ام ال9ذي ي�تخ9ذ للس9فر ، وال9راد هن9ا : م9ا يت9اج إلي9ه ف ذه9ابه ورج9وعهوالمراد بالزاد
 : الناقة الت تصلح لن يرحل عليها .والراحلةمن مأكول ومشروب وكسوة ، 

فقال :لكن اشتط الصنف لذلك شرطاH ؛ 
لaيhةaم /  eصb eلbا aه aجaائbوbحbو aانbسeن aeلbا aاتbورiرbض bدeعbبـ.

------------------------
أي أن تك999ون الراحل999ة وال999زاد فاض999لةH وزائدة ع999ن حاج999اته الض999رورية ال999ت يتاجه999ا ل999ه ولعي999اله ، وك999ذلك م999ا يتعل999ق

بالسكن والادم وكذلك الديون .
 ( ابدأ بنفسك9 ث بن تعول ) .ودليل ذلك قوله 

 ( كفى بالرء إثاH أن ي�ضيع8 من يقوت ) .وقال 
ولن ذلك مقدم على الدين فكان تقديه على الج من باب أول .

: وحج المدين له أحوال
 : أن تكون قيمة الج تغطي ديونه فيجب عليه والالة هذه أن يقضي ال99ديون ، فيك99ون ف ه99ذه الال99ة غيأول_

مستطيع للحج فيسقط عنه .
 : أن تكون قيمة الج ل تغطي الديون ولكنها تفف شيئاH كثياH ، فالول أن يدفع قيمة الج للغرماء9 .ثانيا_
 : إن999ه ي999ج لن ال999ج ملب999ة لل999رزق كم999ا ف قيــل : أن تك999ون قيم999ة ال999ج ل تغط999ي ش999يئاH بالنس999بة لل999ديون ،ثالثــا_

حديث [ تابعوا بي الج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب ....  ] .
 بل يسدد دينه ول يج لطر الدين لو كان قليلH .وقيل :

وإن أخ9ذه ج9از، ة م99ن الن9اس ن>9 في9ه من>لن9ه ق9د يك9ون ه : ل يلزم99ال99واب  أخذه ؟ه يلزمهلبع له بال ت�إذا ت�
 .ولكن ل يب عليه

 رحه ال - : يأخذ ليحج ل يج ليأخذ .–هل يوز أخذ الال من أجل الج ؟ قال ابن تيمية 
وعليه :

 ق99ادرفم99ن ك99انHوم99ن لي99س عن99ده م99ال ول راحل99ة فل ي99ب علي99ه ب99اله و ب99دنه: فه99ذا يلزم99ه أن ي99ج بنفس99ها ، 
الج .

 ماء إلى نوعينلفهذا يقسمه الع: كأن يكون مريض:  بماله دون البدنا_قادرومن كان :
مرض يرجى برؤه: فإنه يصب حت يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه.  : الول
 مرض ل يرجى برؤه: فإنه يب أن يقيم من يج عنه.  :الثاني

فق99الت: ي9ا رس99ول ال!إن فريض99ة ال عل99ى ن امرأة خثعمي9ة س9ألت الن99ب أ ( رضي ال عنهما لديث ابن عباس
 .) متفق عليهنعمعباد ف الج أدركت أب شيخاH كبياH ل يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: 

وهذا الحديث فيه فوائد :
 جواز حج الرأة عن الرجل .أول_ :
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 أن من ل يستطيع الج لرض ل يرجى زواله وكان قادراH مالياH فإنه يب عليه أن ينيب من يج عنه . ثانيا_ :
واشتط بعض العلماء أن يقيم عنه نائباH من بلده ، فإن كان هذا الريض الذي ل يستطيع الج من الرياض ف99إنه

 :لمرينيب أن يرج نائباH من الرياض ، والصحيح أنه ل يلزم ، 
 أن السفر إل مكة ليس مقصودا9H لذاته .أول_ :
 أجاز النيابة ف الج ول يشتط أن يكون من بلده ، ولو كان شرطاH لبي<ن9ه . أن النب ثانيا_ :

>99 (  ويش99تط أيض99اH أن يك99ون ه99ذا الن99ائب ق99د ح99ج ع99ن نفس99ه ، ل99ديث اب99ن عب99اس  :أ8ن> ا8لن>ب6  س9968ع8 ر8ج�لH ي89ق�99ول�
: أ8خ¬  : " م8ن7 ش�ب79ر�م8ة�? " ق8ال8 : ],ل6  [ل8ب9>ي7ك8 ع8ن7 ش�ب79ر�م8ة8, ق8ال8 ? " ق98ال8 ك8 ت8 ع998ن7 ن89ف7س996 : " ح8ج8ج997 , ق8ال8 أ8و7 ق8ر6يب¬ ل6

, ث�> ح�ج> ع8ن7 ش�ب79ر�م8ة8  ك8 : "ح�ج> ع8ن7 ن89ف7س6 . ق8ال8 ح� ع6ن997د8)ل8 ب>ان8, و8الر>اج996  ر8و8اه� أ8ب�و د8او�د8, و8اب7ن� م8اج8ه7, و8ص8ح>ح8ه� ا6ب7ن� ح6
والص99حيح أن9ه موق99وف ، لك99ن م99ا ، وه99ذا الص99حيح أن9ه موق99وف كم99ا حك9م ب99وقفه اب99ن الن99ذر وغيه ، أ8ح987د8 و8ق79ف�99ه�

 :لوجوهدل عليه هذا الوقوف هو الصحيح ، 
 أنه قول صحاب ل يثبت خلفه .أول_ :
 أنه الصل ، فالصل أن يج النسان عن نفسه قبل أن يج عن غيه .ثانيا_ :
 أن ال قد خاطب هذا الكلف وأمره أن يؤدي هذا الفرض ، فكيف ي99ذهب ي9ؤدي ف9رض غيه ، وال ق9دثالثا_ :

خاطبه بنفسه ( ول على الناس .... ) .
تbاجb لaسbفbر{ م /  eحaا اbذaم� إbر eحbم aةbأeرbمeلaل bونiكbي eنbأ :aةbاعbطaت eس aلbا eنaمbو.

------------------------
م99ن ش99روط وج99وب ال99ج عل99ى ال99رأة أن يك99ون ل99ا م99رم ، وه99ذا ش99رط للوج99وب ، ف99إن ل يك99ن ل99ا م99رم فل ي99ب

.عليها الج لنا غي مستطيعة 
 لن ال يقول ( ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلH ) . قال المام أحد : الر8م من السبيل .

فل ي999ب إخ999راج ال999ج م999ن تركته999ا ، لن ال999ج ل ي999ب Hول999و م999اتت وه999ي ق999ادرة بال999ا لكنه999ا ل ت999د مرم999ا
عليها .

والدليل على أنه لبد من الر8م :
 إل ومعه99اب9امرأةل يل99ون رج99ل  ( يط99ب يق99ول  ق99ال: س99عت رس99ول ال  رض9ي ال عنهم9ا ل99ديث اب99ن عب9اس

ذو م9999رم، ول تس9999افر ال999رأة إل م999ع ذي م9999رم، فق9999ام رج9999ل فق9999ال: ي999ا رس9999ول ال إن امرأت خرج9999ت حاج999ة، وإن
 . متفق عليه )اكتتبت ف غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق9 فحج مع امرأتك9

،ف99الرأة ل ي99وز ل99ا أن تس99افر ل99ج أو غيه إل م99ع م99رم ل99ا، س99واء ك99انت ك99بية أو ص99غية، جيل99ة أو قبيح99ة
ول يستفصل .  قال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك معها نساء أو لوحدها، لن النب 

 .ذهب بعض العلماء إل أنه للمرأة أن تج فرضها مع النساء الثقات لكن هذا القول ضعيفوقد 
قولن للعلماء :هل يجب على زوجها أن يحج معها أم ل ؟ 
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 للرجل ( انطل99ق : يب على الزوج السفر مع امرأته إذا ل يك9ن لا غيه ، للحديث السابق ف ق9ول النب قيل
فحج مع امرأتك ) .

 : ل يب ، وهذا أص9ح ، لكن ل يوز له أن ينع9ها عن حج الفرض ، وأما ح9ديث ( انطلق9 فح99ج ... )وقيل
فهذا لنا شرعت ف الج .

شروط المحرم: 
بنت9ه الس99لمة بش99رط أن ي99ؤمنل(أم99ا الب الك99افر ف99إنه م99رم ل ، ف99إن ك99ان ك99افراH فلي99س بح99رم : أن يكون مسلما_

عليها) . 
 لن القص99ود م99ن ال99رم حاي99ة ال99رأة وص99يانتها، وم99ن دون؛فالص99غي ل يكف99ي أن يك99ون مرم99اH  :أن يكــون بالغــا_

البلوغ ل يصل منه ذلك. 
ف999النون ل يص999ح أن يك999ون مرم999اH ول999و ك999ان بالغ999اH، لن999ه ل يص999ل م999ن الن999ون حاي999ة ال999رأة  :أن يكــون عــاقل_

 .وصيانتها

ابaرa بeــنa اbلنhبaي� ةفaي حbج� وbحbدaيثi جbابaر{م /  لaم� عbــنe جbـ كbامa اbلeحbــج� , وbهiــوb مbــا رbوbاهi مiسeــ eحbأ aمbظeعbى أbلbع iلaمbت eشbي 
هiمbا - eنـbع iهhللbا bي aضbر - aهhللbا aدeبbع. 

------------------------
 )وقد وص9ف ج9ابر ف ه9ذا ال9ديث ص9فة حج9ة الن9ب1218حديث جابر أخرجه مسلم ف كتاب الج رقم ( 

    . منذ خروجه 
 ح999ديث ج999ابر ، وه999و ح999ديث عظي999م ح999وى عل999ى ج999ل م999ن الف999وائد ، ونف999ائس م999ن مه9999مات” قــال النــووي :

القواعد ، وهو من أف9راد مسلم9 ل يروه البخاري ف صحيحه ، ورواه أبو داود كرواية مسلم9 ، قال القاضي : وق99د
تكلم الناس على ما فيه من الفقه ، وأكثروا ، وص9نف في9ه أب9و بك9ر اب9ن الن9ذر ج9زءاH ك99بياH ، وخ9رج في9ه م99ن الفق99ه

.[ انتهى كلمه ]  “مائة ونيفاH وخسي نوعاH ، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه 
نaينb لbمe يbحiجhـ مbكbثb فaي اbلeمbدaينbةa تaسeأbنh اbلنhبaيh م /  aس bع �اج رbةa: أbنh رbسiولb اbللhهa حbــ aاشbعeلbي اaف aاسhلنbي اaف bنhذbأ hمiث

. 
------------------------

 : أي أعلم الناس .أذن في الناس
 بعد هجرته ل يج إل حجة واحدة وهي حجة الوداع ف السنة العاشرة ، وأما الحاديث الواردةأي أن النب 

 ح99ج حج99تي بع99د الج99رة كله99ا منك99رة ، وج99زم بنكارت99ا الم99ام البخ99اري ، وأح99د ، والتم99ذي وطائف99ة م99نأن99ه 
الدثي .

7



ج: ال7ب89ي97ت6  (ف9رض بق9وله تع9الوقد فرض ال9ج ف الس9نة التاس99عة ، و ب6يلHو8ل6ل<99ه6 ع8ل98ى الن>9اس6 ح96 ت8ط8اع8 إ6ل8ي97ه6 س98 )  م98ن6 اس97
 .ف السنة العاشرة من الجرة وهذه الية نزلت ف السنة التاسعة وحج النب 

وذهب بعض العلماء إل أنه ف9رض ف الس9نة السادس9ة ، وق9ال بعض99هم ف الس9نة الثامن99ة ، والص99حيح أن9ه ف99رض ف الس9نة
ت8ط8اع8 إ6ل8ي7ه6 س8ب6يلH و8م8ن7 ك8ف8ر8 ف8إ6ن> الل>ه8 غ8نA6 ع8ن6 ال7ع8ال8م6ي8التاسعة ف قوله تعال ( و ج: ال7ب89ي7ت6 م8ن6 اس7  ) .ل6ل>ه6 ع8ل8ى الن>اس6 ح6

 ؟في السنة التاسعة  لماذا لم يحج النبي :  فإن قيل
فالجواب :

 بسبب كثرة الوفود، ولذلك تسمى السنة التاسعة سنة الوفود. أول_:
 لنه من التوقع أن يج ف السنة التاسعة الشركون. ثانيا_:
 بع99ث الن99ب – الس99نة التاس99عة –وف ه99ذه الس99نة أب99ا بك99ر ليح99ج بالن99اس ، فع99ن أب هري99رة . ق99ال ( بع99ث 

 أب9ا بك9ر ليح9ج بالن9اس قب9ل حج9ة ال9وداع ، فبعثن أب9و بك9ر : أن أن9ادي ف الن9اس : أن ل ي9ج بع9دالن9ب 
هذا العام مشرك ، ول يطوف بالبيت عريان ) متفق عليه .

 . أنه يستحب للمام إيذان الناس وإعلمهم بالمور الهمة والعظيمة ليتأهبوا لا

نbا مbعbهiفـbقbدaمb اbلeمbدaينbةb بbشbر� كbثaير� كiلfهiمe يـbلeتbمaسi أbنe يbأeتbمh بaرbسiولa اbللhهa م /  eجbرbخbف iهbل eثـ aم iلbمeعbيـbو , .
------------------------

 ودع فيه9ا كانت ف السنة العاش9رة ، وتس9مى ( حج9ة ال99وداع ) وس99يت ب99ذلك لن الن9ب أي أن حجة النب 
الناس .

 ذك99ر بع99ض أه99ل الس99ي : أن ال99ذين ق99دموا م99ع الن99ب ( فقدم المدينة بشر كثير )قوله ف حجت99ه ن99و م99ن 
. Hمائة وعشرين ألفا

كان خروجه من الدينة ف الامس والعشرين9 م99ن ذي القع99دة ف ي99وم الس99بت ، وق99دمقوله ( فخرجنا معه ( 
 مكث ف الطريق ثان ليال .مكة يوم الحد رابع ذي الجة ، فيكون 

 وف هذا دليل عل99ى ح9رص الص9حابة عل99ى العل99م بأفع99ال الن99ب لتب9اعه والتأس9ي ب9ه ويس9تفاد م99ن ذل99ك ،
ال99ث عل99ى ص99حبة أه99ل العل99م والفض99ل ف الس99فار ول س99يما ف ال99ج ، ل99ا ف ذل99ك م99ن الي الك99ثي م99ن

الستفادة من علمهم وأخلقهم ، إضافة إل حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد .
وعل99ى ه99ذا،  ول99ذلك الص99حابة ب99ادروا ول ي99ؤخروا ال99ج إل قاب99ل،  وف ه99ذا دلي99ل عل99ى أن ال99ج عل99ى الف99ور

 .فل يوز للنسان الستطيع أن يتهاون به
وهذا أمر والمر يقتضي الوجوب.  ) إن ال قد فرض عليكم الج فحجوا ) 9لقوله 
رواه أح99د وص99ححه ) م99ن أراد ال99ج فليعج99ل، ف99إنه ق99د ي99رض الري99ض وتض99ل الراحل99ة، وتك99ون الاج99ة ( وق99ال 

اللبان. 
وقد قال تعال ( وسارعوا إل مغفرة من ربكم ... ) .
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وذهب بعض العلماء إل أن الج على التاخي وليس عل99ى الف9ور وق9الوا : إن ال9ج ف9رض ف الس9نة السادس9ة ول
 إل ف السنة العاشرة ، لكن هذا الق99ول ض99عيف ، وال99ج إن99ا ف99رض ف الس9نة التاس99عة وح9ج الن99ب يج النب 

ف السنة العاشرة لوجود الشركي ف السنة التاسعة ولنشغاله بالوفود ف هذه السنة كما تقدم .
فbةaم /  eيـbلiحeا الbا ذbن eيـbتـbا أbذaى إhتbح. 

------------------------
 هو ميقات أهل الدينة ، وهو من الواقيت الكانية .ذو الحليeفة :

وأهل العلم يقسمون الواقيت إل قسمي : مواقيت مكانية ، ومواقيت زمانية .
 . : هي الماكن الت يرم منها الاج . وقد بي<نها النب المواقيت المكانية

ا ي8 ا8لل>99ه� ع8ن79ه�م98 >99  (ع8ن6 ا6ب97ن6 ع8ب>9اس� ر8ض96 ل6 أ8ن> ا8لن>ب6 ف998ة8, و8ل86ه97 : ا8ل�7ح7 ام6 ل6 ا8لش>9 ل6 ا8ل7م8د6ين98ة6: ذ8ا ال�7ل8ي79ف98ة6, و8ل86ه997 8ه997  و8ق>99ت8 ل6
ان8 ر8ة8, و8م998ن7 ك998 ل8م8, ه�ن> ل�8ن> و8ل6م8ن7 أ8ت8ى ع8ل8ي7ه6ن> م6ن7 غ8ي67ه6ن> م6>ن7 أ8ر8اد8 ا8ل87ج> و8ال7ع�م997 ل6 ا8ل7ي8م8ن6: ي89ل8م7 , و8ل86ه7 ن8از6ل6 ن78د�: ق89ر7ن8 ا8ل7م8

ل� م8ك>ة8 م6ن7 م8ك>ة8    م�ت9>ف8ق¬ ع8ل8ي7ه 6 . )د�ون8 ذ8ل6ك8 ف8م6ن7 ح8ي7ث� أ8ن7ش8أ8, ح8ت> أ8ه7
 وه99ي أبع99د ال99واقيت م99نقــال النــووي :مك99ان مع99روف بين99ه وبي مك99ة مائت99ا مي99ل غي ميلي . [ ذا الحليفـة ] ح99دد .[ وقت ] 

 : ه99ي قري99ة خرب99ة بينه99ا وبي مك99ة خ99س[ الجحفـة ] قــال الحـافظمك99ة ، بينهم99ا ن99و عش99ر مراح99ل ، وه99ي قريب99ة م99ن الدين99ة  .
  سيت بذلك لن السيل اجتحفها  .قال النووي :. “مراحل أو ستة 

عل99ى ن99و مرحل99تي م99ن مك99ة ، وه99و أق99ربقــرن المنــازل ] وه99و جب99ل م99ن جب99ال تام99ة عل99ى مرحل99تي م99ن مك99ة . [ [ يلملــم ] 
الواقيت إل مكة .

أج999ع أه999ل العل999م عل999ى أربع999ة منه999ا ، وه999ي : ذو الليف999ة ، وق999رن ،قــال ابــن قدامــة بعــد مــا ذكــر المــواقيت : 
ث ق999ال : فأم999ا ذات ع999رقوالحف999ة ويلمل999م واتف999ق أئم999ة النق999ل عل999ى ص999حة ال999ديث ع999ن رس999ول ال فيه999ا ... 

فميقات أهل الشرق ف قول أكثر أهل العلم  .
وقد اختلف فيمن وقت ذات عرق ؟

 . الذي وقته رسول ال فقيل :
ي8 ا8لل>ه� ع8ن79ه8الديث >   أ8ن> ( ع8ائ6ش8ة8 ر8ض6 ل6 ا8ل7ع6ر8اق6 ذ8ات8 ع6ر7ق� ا8لن>ب6 8ه7 .  � ر8و8اه� أ8ب�و د8او�د8, و8الن>س8ائ6ي< �)  و8ق>ت8 ل6
حديث ضعيف أنكره أحد واعتبه من منكرات أفلح بن حي7د ، وقال ابن خزية : قد روي أخب99ار ف ذاتوهو 

عرق أنه ميقات أهل العراق ، ول يثبت عند أهل الديث منها شيء .
الذي وقته عمر .وقيل : 

 ح99د له99للديث ابن عمر قال : ( لا فتح ه9ذان الص99ران أت99وا عم99ر فق99الوا : ي9ا أمي ال99ؤمني ، إن رس99ول ال 
ن99د قرن99اH ، وإن99ه ج99ور ع99ن طريقن99ا إن أردن99ا أن ن99أت قرن99اH ش99ق علين99ا، ق99ال: ف99انظروا ح99ذوها م99ن طريقك99م ، ق99ال :

رواه البخاري فحد له ذات عرق ) . 
 هو الذي حدده لشتهر ذلك كما اشتهر تديد الواقيت الخرى ، وأيضاH ل99و وق99ع تدي99دها ل99اولو كان النب 

احتاج عمر إل تديدها لهل العراق .
 وقته عمر والنص ل يبلغه فجاء على وفق توقيته .وقيل :
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وعمر معروف بوافقاته الكثية .
والقول الثان أصح .

. يب الحرام من هذه الواقيت لن أراد الج أو العمرة ويرم عليه أن يتعداها
 له99ل الدين99ة ذا الليف99ة ، .... ) فق99وله ( ف99رض ) ي99دل عل99ى الوج99وب ، لق99ول اب99ن عم99ر ( ف99رض رس99ول ال 

 قال ( يهل أهل الدينة من ذي الليفة ، ... ) وهذا خب بعن المر أي : ولديث ابن عباس أن النب 
ليهل  .

ف99إن تع99داها م99ن غي إح99رام ول يرج99ع فعلي99ه دم ، وه99ذا ق99ول جه99ور العلم99اء ( وذه99ب بع99ض العلم99اء إل أن99ه
اختي99ار الش99وكان وجاع99ة م99ن الت99أخرين ، لن99ه ل يثب99ت ع99ن، وهذا يأث إذا تاوز اليق99ات لك99ن ل دم علي99ه 

 لزوم الدم ) .النب 
. هذه الواقيت لهلها ولن مر< عليها من غي أهلها من أراد الج أو العمرة

فمن سلك طريقاH فيها ميق99ات فه9و ميق9اته ، ف99إذا م999ر< أح9د م99ن أه99ل ن99د ميق99ات أه99ل الش99ام ف99إنه ي99رم من9ه ، ول
يكلف أن يذهب إل ميقات أهل ند .

 من كان منزله دون اليقات فميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه ، لقولهومن كان دون ذلك فمن ) : 
حيث أنشأ ) ، كأهل جدة .

،أن من تاوز ه9ذه ال9واقيت بل ني9ة النس99ك ث ط9رأ الع99زم عل9ى ني9ة النس99ك ف9إنه ي99رم م99ن حي9ث أراد النس99ك
 : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .لقوله 

 أن الحرام قبل اليقات مالف ل9دي الن9ب فيك9ره أن ي99رم قب99ل اليق9ات ، وخي ال9دي ه9دي الن9ب ، ، 
 أحرم من ذي الليفة ول يرم من الدينة   فإنه 

. ( حت أهل مكة من مكة ) : أن ميقات أهل مكة من مكة للحج ، لقوله
فمن حج من مكة فمنها حت لو من غي أهلها ، وأما العمرة فمن الل ، وهذا مذهب الئمة الربعة .

 .“ ل نعلم ف هذا خلفاH ” قال ابن قدامة :
 أمر عبد الرحن بن أب بكر أن يرج بعائشة إل الل لتحرم منه .لن النب 

وقولنا ( من الل ) أفضل من قولنا ( من التنعيم ) ، لن الل يشمل كل الل ، التنعيم وغيه .
المواقيت الزمانية: 

 : أش9هر ال99ج ثلث99ة : ش99وال وذو القع99دةوقيل : شوال وذو القع99دة وعش99ر م99ن ذي الج99ة وه99ذا ال99ذهب ، قيل
وشهر ذي الجة كاملH لن ال يقول ( الج أشهر معلومات ) وأشهر جع ، وأق99ل الم9ع ثلث9ة ف اللغ99ة ، وم9ا

 ) م99ن ذي الج9ة يفع99ل فيه9ا ال9ج الرم99ي وال9بيت ،13 ،9 12 ،9 11يضعف القول الول أن م99ن أي9ام ال9ج ( 
فكيف نرجها من أشهر الج ؟

: واختلف العلماء هل ينعقد الحج لو أحرم قبل أشهره
 : ل ينعقد ورجحه الشوكان وهذا الصحيح .وقيل : ينعقد وهذا مذهب المهور ، قيل

10



ر{م /  eكbي بaبbأ bنeب bدhمbحiس{ مeيbمiع iتeنaب iاءbم eسbأ eتbدbلbوbفـ. 
------------------------

وه999ي زوج999ة أب بك999ر الص999ديق ، ول999دت ل999ه مم999داH ف اليق999ات ، وك999انت قب999ل ذل999ك ت999ت جعف999ر ب999ن أب ط999الب
وأولده منها ، وبعد وفاة أب بكر تزوجها علي بن أب طالب .

تbثeفaرaي بaثـbوeب{فbأbرeسbلbتe إaلbى رbسiولa اbللhهa م /  eاسbي, وaل aسbتeغaا : bالbق ?iعbن eصbأ bفeيbك : .
------------------------

 : أن تش99د ال99رأة عل99ى وس99طها ش99يئاH ث تأخ99ذ خرق99ة عريض99ة تعله99ا ف م99ل ال99دم وتش99دها م99ن ورائه99االســتثفار
وقدامها ليمتنع الارج ، وف معناها الوسائل العروفة الن عند النساء .

. استحباب الغتسال9 عند الحرام
يس99تحب ل99ن أراد الح99رام أن يغتس99ل قب99ل إحرام99ه ل99ا روى زي99د ب99ن ث99ابت : أن99ه رأى الن99ب ”قال ابن قدامة : 

 أم99ر أس99اء بن99ت عمي99س وه99ي نفس99اء أن تغتس99ل عن99دت99رد لهلل99ه واغتس99ل ، رواه التم99ذي ، وثب99ت أن الن99ب 
الحرام ، ولن هذه العبادة يتمع لا الناس فيسن لا الغتسال كالمعة ، وليس واجباH ف قول عامة أهل العل99م

“. 
فالغسل سنة لكل مريد الحرام ، من صغي وكبي ، من رجل أو امرأة ، للجنب وغي النب .

 لهلله واغتسل ) في9ه ض9عف ، لك99ن ج9اء م9ا يغن عن9ه ، وه9و م99ا رواه ال99اكم ع99ن اب99ن عم99روحديث ( ترد 
ق999ال ( م999ن الس999نة أن يغتس999ل إذا أراد أن ي999رم وإذا أراد أن ي999دخل مك999ة ) وق999ول الص999حاب م999ن الس999نة ل999ه حك999م

الرفع .
فالائض والنفساء ل ينعها حيضها ول نفاسها من الح99رام، ول م99ن ال99ج، وتص99نع كم99ا يص99نع ال99اج، غي

 أمرها بالغتسال للحرام وليس لرفع الدث ، لن الدث ل يزال باقيا. Hأنا ل تطوف بالبيت ( فالنب 
 والاظافرأخذ ما ينبغي أخذه كشعر العانة والبط والشارب ( ومن سنن الحرام : التنظف( . 

لن الحرام ينع قطع الشعر، وقلم الاظافر، فاستحب فعل99ه قبل99ه لئل يت9اج إلي99ه ف ”  : قال ابن قدامة معلل_
.“ ، فإذا كانت أاظفاره طويلة أو شعره طويل فإنه يسن إزالتها ، وإل فل يستحب إحرامه فل يتمكن منه

 الطيب .ومنها :
 لحرام99ه قب99ل أن ي99رم ولل99ه قب99ل أن يط99وف) متف99ق ق99الت: (طيب99ت رس99ول ال  رض99ي ال عنه99ال99ديث عائش99ة

 ) وه99ذا ي99دل ، وخاص9ة ف ال99رأس وال9وجه لق99ول عائش99ة ( كن99ت أرى ومي99ص الس99ك ف مف99ارق رس99ول ال علي99ه
على التطيب بالرأس وجاء أيضاH ف أنه طيب اللحية كما ف صحيح مسلم .

ق99ال: ل تلبس99وا ثوب99اH مس999ه الزعف999ران ول تطيي99ب ث99وب الح99رام ح99رام، ول ي99وز لبس99ه إذا طيب99ه لن الن99ب  أم99ا 
 .الورس
رaمaيم /  eحbأbو.

------------------------
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 الحرام ، وقد أحرم الن9اس م99ن ذي الليف99ة عل99ى وج9وه ثلث9ة ، منه9م م99ن أح99رم بال9ج ، ومنه9مأطلق لا النب 
من أحرم بالعمرة ، ومنهم من أحرم بالج والعمرة .

 ع99ام حج99ة ال99وداع ، فمن99ا م99ن أه99ل بعم99رة ، ومن99ا م99ن أه99ل بعم99رةع99ن عائش99ة . ق99الت ( خرجن99ا م99ع رس99ول ال 
وحج ، ومنا من أهل بالج ) متفق عليه .

والف99رد يق99ول : لبي99ك ، Hيس99تحب للمح99رم أن ي99ذكر نس99كه عن99د إحرام99ه ، فالق99ارن يق99ول : لبي99ك عم99رة وحج99ا
حجاH ، والتمتع يقول : لبيك عمرة ( وإن قال : لبيك عمرة متمتعاH با إل الج ) .

 aهhالل iولiسbى رhلbصbم / ف. د aجeسbي المaف 
------------------------

أي صلى صلة الظهر ف مسجد9 ذي الليفة .
 .ولذلك استحب أهل العلم أن يكون الحرام عقب صلة فرض كما فعل النب 

فإن ل يكن وقت صلة فرض ، هل يسن أن يصلي ركعتي للحرام ؟
ذهب بعض العلماء إل أن للحرام سنة تصه .

 أهل دبر صلة .واستدلوا أن النب 
وذه99ب بع99ض العلم99اء ، وه99و اختي99ار ش99يخ الس99لم اب99ن تيمي99ة إل أن ركع99ت الح99رام ل أص99ل لش99روعيتها ، وأن99ه

ليس للحرام سنة تصه .
وأن السنة أن يرم عقب9 صلة فرض أو نفل .وهذا القول هو الراجح ، 

الغتس999الوعلي999ه نق999ول: إن ك999ان م999ن يص999لي س99نة الوض999وء ف999إنه بع999د  ”قــال الشــيخ ابــن عــثيمين رحمــه ال : 
يصلي سنة الوضوء بنية سنة الوضوء، وإن كان ف وقت صلة كصلة الظهر مثلH نقول الفضل أن تس99ك ح99ت

 .“ تصلي الظهر ث ترم بعد الصلة، وكذا صلة العصر أو غيها
.ثiمh رbكaبb اbلeقbصeوbاءb  م / 

------------------------
واء   ل تك99ن مقطوع999ة الذن ، وإن99ا وه99ي الناق99ة ال99ت قط99ع ط99رف أذن99ا ، وناق99ة الن99ب – بفت99ح الق99اف –القص997

لقبها به حباH ، وله ناقة تسمى العضباء .
اءaم /  bدeيbبـeلbى اbلbع iهiتbاقـbن aهaب eتbوbتـ eسaا اbذaى إhتbح.

------------------------
أي حت علت به على البيداء ، والبيداء جبل صغي طرف ذي الليفة .

, لbم /  bـكeلiمeالbو bـكbل bة دb وbالنـ�عeمbــ , إaنh اbلeحbمeــ bـكeيhبـbل bـكbل bيكaر , لbبـhيeــكb لb شbــ bـكeيhبـbل hـمiهhللbا bـكeيhبـbل" :aيد aحeوhالتـaب hلbهbأ
" bكbل bيكaرbش ،  aهhللbا iولiسbر hدiرbيـ eمbلbفـ ,aهaب bونfلaهiي يaذhلbا ا bذbهaب iاسhلنbا hلbهbأbوaــهhللbا iــولiسbر bمaــزbلbو ,iــهeن aئ_ا مeيbش eمaهeيbلbع 

 .iهbتbيaبeلbتـ 
------------------------
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hلن9ا تض9منت التوحي9د والخلص [ أهل Hتوحي9دا Hرفع صوته بالتلبية ، وهذه كلمات عظيمة ، وساها جابرا [ ]
 ] إجابة لك بعد إجابة ، وإقامة على طاعتك دائمة ، والراد بالتثنية التأكيد ، فإن ق99ال ق99ائل : أي99ن الن99داءلبيك

و8أ8ذÌن7 ف6 الن>اس6 ب6ال87جÌ ي8أ7ت�وك8 ر6ج8الH و8ع8ل8ى ك�لÌ ض8ام6ر� ي998أ7ت6ي8 م996ن7من ال حت ييبه الرم ؟ الواب هو قوله تعال ( 
[ ل] طري99ق بعي99د ،فج عميق ] البعي الذي أتعب99ه الس99فر [ضامر ] على أقدامهم [ رجال_ ) . [ ك�لÌ ف8جÍ ع8م6يق�

 ] أي ف ك99ل ش9يء ، فل ش99ريك ل9ك ف ملك99ك ، ول ش9ريك ل99ك ف ألوهيت99ك ، ول ش99ريك ل9ك فشريك لك
 ] أي ل999ك الم999د عل999ى ك999ل ح999ال ، والم999د وص999ف الم999ود بالكم999ال مب999ة[ إن الحمـــدأس999ائك وص999فاتك ، 

 ، Hأي[ والملــك ] أي الفض99ل والحس99ان ، كل99ه ل99ك ، لن ال وح99ده الم99ود والنع99م ، [ والنعمــةوتعظيم99ا [ 
ملك اللئق وتدبيها لك وحدك .

 مشروعية التلبية عند الدخول ف الحرام ، لنا شعار الج والعمرة.
. استدل بذا الديث على أن الرم يلب إذا استوت به راحلته على البيداء

وذهب بعض العلماء إل أنه يلب إذا استوت به راحلته .
م�ت9>ف8ق¬ ع8ل8ي7ه6    )  حي استوت به راحلته قائمةأهل رسول ال   (ا6ب7ن6 ع�م8ر8 ر8ض6ي8 ا8لل>ه� ع8ن79ه�م8ا ق8ال8لديث 

فيحم99ل عل99ى أن ج9ابراH ل يس9مع التلبي9ة إل  –وهذا القول هو الصحيح ، وأما حديث ج9ابر _ أن9ه ل99ب عل9ى البي9داء 
 على البيداء .حي استوت راحلة النب 

فالفضل للمحرم9 أن يكون إحرام9ه بع9د رك99وب الداب9ة أو الس9يارة ، ح9ت يف9رغ م99ن ش9ؤونه ف الرض م99ن اغتس99ال
. Hوطيب ونو ذلك ، ويكون قد تيأ بذلك التهيؤ الكامل ، بلف ما إذا أحرم ف الرض فقد ينسى شيئا

. يستحب رفع الصوت بالتلبية
ائ6ب6 ع998ن7 أ8ب6ي99ه6 ل99ديث  د6 ب997ن6 ا8لس>99 ب67ي99ل�, ف998أ8م8ر8ن6 أ8ن7 آم�99ر8 أ8ص997ح8اب6 أ8ن7 ي89ر7ف89ع�99وا ( ق998ال8 أ8ن> ر8س�99ول8 ا8لل>99ه 6خ8ل>  أ8ت998ان6 ج6

ل6  ل8 ب>ان8  . ) أ8ص7و8ات89ه�م7 ب6ال67ه7 س8ة�، و8ص8ح>ح8ه� ا8لتÌ9ر7م6ذ6ي:, و8اب7ن� ح6 ر8و8اه� ا8ل87م7
رواه ابن ماجه  سئل أي الج أفضل ؟ فقال : العج والثج ) . ولديث  ابن عمر : ( أن النب 

 ] ذبح الدماء .الثج ] رفع الصوت بالتلبية .  [ [ العج
 : ( م99ا م99ن مس99لم يل99ب إل ل99ب م99ا عل99ى يين99ه وش99اله م99ن حج99ر أووع99ن س99هل ب99ن س99عد ق99ال : ق99ال رس99ول ال 

رواه التمذي شجر أو مدر ) . 
رواه أب99و بك99ر واب99ن أب ش99يبةقال أبو بكر بن عبد ال الزن : ( كنت مع ابن عمر فل99ب ح9ت أس99ع م9ا بي البلي ) . 

وصححه الافظ 
أن رفع الص99وت خ9اص بالرج9ال ، أم9ا ال9رأة فالس99تحب ع99دم رف9ع ص9وتا إل عن9د مارمه9ا فل م9انع حينئذ أن

 ، Hل ي99رد دلي99ل عل99ىوقــال :ترف99ع الص999وت ، وأم99ا اب99ن ح99زم فيى أن ال99رأة ترف99ع ص99وتا بالتلبي99ة كالرج99ل تام99ا
التخصيص .

 الفضل التزام تلبية رسول ال لقول جابر ( ولزم رسول ال . ( تلبيته 
 كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم9 ول ينكر ذلك ، ف99دل عل99ى ج9واز ذل99كلكن يوز الزيادة على التلبية ، لنه 

.
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 : لبيك إله الق .وكان من تلبيته 
وبعضهم يقول : لبيك ذا العارج ، لبيك ذا الفواصل .

( وكان ابن عمر يزيد فيها : لبيك وسعديك ، والي بيديك ، والرغباء إليك والعمل ) رواه مسلم .
 وق99ال : والن99اس يزي99دون : ذا ... ف99ذكر تلبي99ة الن99ب وروى أح99د ف مس99نده ع99ن ج99ابر ق99ال ( أه99ل رس99ول ال 

العارج ) .
ل تش999رع التلبي999ة لغي ال999رم ف المص999ار ، لع999دم ال999دليل ، فيك999ره أن يل999ب غي ال999رم وه999ذا ق999ول مال999ك وه999و

الصحيح ، لن التلبية من شعائر الج وليست بعبادة مستقلة بنفسها ، وق99د ق99ال بع99ض العلم99اء باس99تحباب
التلبية للحلل ، لكنه قول ضعيف .

ف اختلف تلبي99ة الص99حابة دلي99ل عل99ى أن99م ل يكون99وا يلب99ون التلبي99ة الماعي99ة ، ف99إن الص99حابة ك99ان ك99ل يل99ب
 من99ا الك99ب ومن99ا اله99ل ) متف99ق علي99ه ،بتلبي99ة ، وأيض99اH بعض99هم يك99ب ، فق99د ق99ال أن99س ( حججن99ا م99ع الن99ب 

فالتلبية الماعية بصوت واحد غي مشروعة .
. ويسن الشتاط لن خاف أن ل يكمل حجه بسبب مرض أو وجع

أن يقول الرم : إن حبسن حابس فمحلي9 حيث حبستن .الشتراط : 
اختلف العلماء :

مستحب لكل أحد .فقيل : 
وهو قول عمر وعلي والشافعي9 ، وهذا مذهب9 النابلة ، ورجحه ابن حزم .

 عل999ى ض99باعة بن999ت الزبي فق999الت : ي99ا رس999ول ال ، إن أري99د ال999ج وأن99ال999ديث عائش999ة ق999الت : ( دخ999ل الن999ب 
متفق عليه9  : حجي واشتطي أن ملي حيث حبستن ) . شاكية ، فقال النب 

غي مشروع .وقيل : 
ل يفعله ول ينقل عنه . لن النب 
يستحب للخائف فقط .وقيل : 

وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ، وهو الصحيح جعاH بي الدلة .
 ل يفعله وقد حج واعتمر أربع عمر ، ول يعلمه الصحابة ، وإنا علمه ضباعة لنا مريضة .فإن النب 

فائدة الشتراط :
 ويقيد هذا الشرط بشيئي :” قال ابن قدامة :

 أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونوه له التحلل .أحدهما :
 أنه مت حل بذلك فل دم عليه ول صوم “.الثاني :

مسألة : هل من خشيت اليض لا أن تشتط : قولن للعلماء .
ومما يقوي أنه ليس لها الشتراط :

: أن هذا السبب ما انعقد سببه وقام مقتضاه .أول_ 
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 الشتاط . : أن نساء من الصحابة وهن نفساء ول يعلمهن النب ثانيا
 .: أن هذا أمر كتبه ال على بنات آدم ول يكن الاقة بالمر العارضثالثا 
رbةbم /  eمiعeلbا iفaرeعbا نـbن eسbل ,hجbحeلbا hلaي إaوeنbا نـbن eسbل : .قbالb جbابaر�

------------------------
 أن99م ل يعرف99ون العم99رة– هن9ا –العرب ف الاهلية ل يكونوا يعرف99ون العم99رة ف أش9هر ال99ج ، ولي99س م99راد ال99راوي 

 قب99ل حجت99ه ه99ذه ع99دة م99رات ، إل أن م99راد ال99راوي هن99اإطلق99اH ، ب99ل ك99انوا يعرف99ون العم99رة ، وق99د اعتم99ر الن99ب 
( لسنا نعرف العمرة ) أي لسنا نعرف العمرة ف أشهر الج ، لنا كانت من عظائم المور ف الاهلية ، ولذا

لا جاء السلم أبطل هذا الكم .
 الزيارة. : لغةوالعمرة تعريفها 

 زيارة البيت تعبداH ل على وجه مصوص. واصطلحا_:
 أجع العلماء على مشروعية العمرة.

 على قولي: لواختلفوا هل هي واجبة أم
 أنا واجبة .القول الول : 

عل99ى النس99اء جه99اد؟ ق99ال: نع99م، عليه99ن جه99اد ل (قل99ت ي99ا رس99ول ال!:  ق99الت رض99ي ال عنه99ا ل99ديث عائش99ة
قتال فيه، الج والعمرة) رواه ابن ماجه. 

(عل9ى) م99ن ص9يغ الوج99وب كم99ا فقوله (عليهن) اظ9اهرة ف الوج99وب، لن ”: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال
.  “ ذكر ذلك أهل أصول الفقه

 .(وأن ت9ج وتعتم9ر) رواه اب99ن خزي99ة ع99ن الس9لم وفي9ه  ف سؤال جبيل للن99ب  رضي ال عنهما ولديث عمر
[ وقد حكم بعض العلماء بشذوذ رواية : وأن تعتمر ] .

 وق99ال : أب ش99يخ ك99بي ل يس99تطيع ال99ج ول العم99رة ، ق99ال ول99ديث أب ر8زي99ن الع�قي7ل999ي حي أت99ى إل الن99ب 
( حج عن أبيك واعتمر ) رواه التمذي .

 : أنا غي واجبة .القول الثاني
 ع99ن العم99رة : أواجب99ة ه99ي ؟ ق99ال : ل ، وأن تعتم99ر خي ل99ك ) لك99ن ه99ذال99ديث ج99ابر مرفوع99اH ( س99ئل الن99ب 

الديث ل يصح مرفوعاH ، والراجح وقفه .
قالوا : والصل براءة الذمة حت يثبت الدليل .

يسن المتابعة بين العمر:
» رواه مسلم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما«  قال: قال رسول ال  لديث أب هريرة

وال9ذنوب كم9ابي ال9ج والعم9رة، فإنم9ا ينفي9ان الفق9ر ت9ابعوا  «: ق9ال رس99ول ال  رضي ال عنهما قالولديث ابن عباس
 رواه النسائي. ينفي الكي خبث الديد»
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التابعة بي العمرتي جاءت به السنة، ولكن هذه التابعة ينبغي أن تكون” :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال
.  “  العمرة كل يومتكونمقيدة با جاء عن السلف، والسلف رحهم ال ل يكن من عملهم أن 

 أن يكون بي العمرة والعمرة مدة بقدر ما ينبت الشعر ويكن حلقه.  :وقد قال بعض العلماء
نbا اbلeبـbيeتb مbعbهiم /  eيـbتـbا أbذaى إhتbح. 

------------------------
 ] أي الكعبة .   [ أتينا البيت

يسن دخول البيت بالرجل اليمن قائلH الدعاء الوارد عن9د دخ99ول الس99جد ، كبقي9ة الس9اجد ، ( الله99م ص9ل عل99ى
ممد ، اللهم افتح ل أبواب رحتك ) .

Hوتكري99ا Hوأم99ا م99ا ق99اله بع99ض الفقه99اء أن9ه يس99ن إذا رأى ال99بيت أن يرف99ع ي9ديه ويق99ول : الله99م زد ه99ذا ال99بيت تش99ريفا
وتعظيماH وبراH ، أو : اللهم أنت السلم ومنك الس99لم حين9ا ربن9ا بالس99لم ، فه9ذا ق99ول ض9عيف ، لن ه99ذه الث99ار
كله99ا ل تص99ح، فل يعتم99د عليه99ا ف إثب99ات حك99م ش99رعي (فل يص99ح ذك99ر ول دع99اء عن99د رؤي99ة ال99بيت)  وج99ابر

 ل يذكر شيء من هذه الذكار .الذي نقل حجة النب 
 أن تية البيت الطواف ، فإن أول شيء بدأ به النب. الطواف 

وهذا فيمن دخل السجد للطواف ، أما إذا دخل الس99جد للجل99وس أو الص9لة ف9إنه يص99لي ركع99تي تي9ة الس99جد
كغيه من الساجد ، وأما حديث ( تية البيت الطواف ) فهو حديث ل يصح .

نbم /  eكfلرbا bمbلbتـ eسaا. 
------------------------

 ] أي الجر السود ، وسي ركناH لنه ف ركن الكعبة .الركن[ 
يسن للمحرم9 أن يبدأ بالجر السود فيقصده ويبدأ الشوط منه .

. يسن استلم الجر السود
أن يستلم الجر ويقبله ، وهذا أعلها [ والسح يكون بيد اليمن لن اليد اليمن تق99دم للتعظي99م ]-1

.
و8د8  [ أ8ن>ه� ق89ب>ل8 ا8ل87ج8ر ) 8ع8ن7 ع�م8ر8  8س7 ف998ع�, و8ل998و7ل8 أ8ن99Ì ر8أ8ي997ت� ر8س�99ول8 ]ا8ل7 ر¬ ل8 ت8ض�99ر: و8ل8 ت89ن79 : إ6نÌ أ8ع7ل8م� أ8ن>ك8 ح8ج998 ف89ق8ال8

[ هذا من فقه عمر : أن تقبيل الجر اتباعاH ل ولرسوله ] .  م�ت9>ف8ق¬ ع8ل8ي7ه6  ) ي�9ق8بÌ9ل�ك8 م8ا ق89ب9>ل7ت�ك 8ا8لل>ه6 
إن ل يتمكن ، استلمه بيده وقبل يده .-2

ع99ن ن99افع ق99ال : ( رأي99ت اب99ن عم99ر اس99تلم الج99ر بي99ده ، ث قب99ل ي99ده ، وق99ال : م99ا تركت99ه من99ذ رأي99ت رس99ول ال 
متفق عليه9يفعله ) . 
أن يستلمه بشيء ف يده ، ويقبل ذلك الشيء .-3

 يطوف بالبيت ويس9تلم الجر بحجن معه ويقب99ل الج99ن ) .لديث عامر بن واثلة قال : ( رأيت رسول ال 
هو عصا منية الرأس .المحجن ]  رواه مسلم             [ 

إن ل يستطع أشار إليه واكتفى بذلك .-4
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 للرسول Hل تعال واتباعا Hأن استلم الجر السود وتقبيله تعظيما. أو مبة له Hل لكونه حجرا 
. ويشرع استلم الركن اليمان

6ل78 أ8ر8 ر8س�ول8 ا8لل>ه6  (  ق8ال8لديث ابن6 ع�م8ر ان6ي89ي7 6 ا8ل7ي8م8 ن89ي7 ت8ل6م� م6ن7 ا8ل7ب89ي7ت6 غ8ي79ر8 ا8لر:ك7 ل6م¬.)   ي8س7 ر8و8اه� م�س7

 أجعت الم99ة عل99ى اس999تحباب اس99تلم الركني اليم99انيي ، واتفق99ت الم99اهي عل99ى أن9ه ل يس99ح” قال النووي :
 .“الركني الخرين 

 إن99ا اس99تلم اليم99انيي خاص99ة ل يستلم إل الركنيي اليمانيي دون الشاميي ، فإن النب ” قال شيخ السلم :
 .“لنا على قواعد إبراهيم  

 ل تكبي ول غيه ، لن ذلك ل يرد عن النب Hعند استلم الركن اليمان ل يقل شيئا. 
. إن ل يتمكن من استلم الركن اليمان ، ل تشرع الشارة إليه بيده
. يسن عند استلم الجر قول : ال أكب

عل99ى بعي، كلم9ا أت9ى عل9ى الرك9ن أش9ار إلي99ه  (طاف رسول ال : قالرضي ال عنهمالديث ابن عباس 
بشيء ف يده وكب) رواه البخاري. 

 .Hالشارة تكون باليد اليمن دون اليدين جيعا
 وأما قول ( بسم ال ) فلم ينقل من ذكر صفة حج النبأنه كان يقول ( بسم ال ) لكن صح ذلك ع99ن 

ابن عمر كما عند المام أحد أنه ( يستلم الجر ويقول : بسم ال : ال أكب ) .
قال  ، فقد ف استلم الجر السود فضل عظيم ) رواه أحد.  ) إن استلم الركني يطان الذنوب

إن مش999روعية تقبي99ل الج99ر الس99ود مش99روطة بع99دم إي99ذاء الن99اس بالزاح99ة والدافع99ة، ف99إنه ف ه99ذه الال99ة ت99رك
 .الستلم أفضل9

. ف آخر شوط عند النتهاء ل يستلم ول يقبل الجر السود ول يكب لنه انتهى طوافه
. هل يشرع تقبيل الجر السود ف غي نسك من حج أو عمرة ؟ المهور على النع

. فbطbافbم / 
------------------------

 ، ف9إن ك9ان متمتع99اH فط99وافهيبدأ الرم بالطواف مبتدئاH من الج99ر الس9ود ج9اعلH ال99بيت ع99ن يس9اره لفع99ل الن9ب 
لعمرته ، وإن كان مفرداH أو قارناH فهو طواف القدوم .

م99ن ش99وط م99ن الس99بعة ل يص99ح ، لن9ه ل Hول9و يس99يا Hي99ب أن يك99ون الط99واف س9بعة أش99واط ، فم99ن ت99رك ش9يئا
يأت بالعدد العتب .

ف99إنه يبن عل99ى اليقي إل إذا غل99ب عل99ى اظن99ه ش99يء ف99إنه يعم99ل ب99ه ، ف99إن Hل99و ش99ك ه99ل ط99اف س99تة أو س99بعا
غلب على اظنه أنه طاف ستة يعلها ستة ويأت بسابع .

 يرم أن يطوف عريان لقوله. ( ول يطوف بالبيت عريان ) متفق عليه 

17



:الن99ب ذك99ر مص99وص ع99ن ولي99س ل99ه-أي الط99واف-  قـال شـيخ السـلم ابـن تيميـة  ل ب99أمره ول بق99وله ول
 ، وأما تصيص كل شوط بدعاء معي فهذا ل أصل له .بتعليمه، بل يدعو بسائر الدعية الشرعية

. إذا قطع طوافه فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف
 الفضل أن يطوف على وضوء لفعل9 النب  أن الن99ب رضي ال عنها حديث عائشة ففي) أول ش99يء ب99دأ

به حي قدم مكة أنه توضأ ث طاف بالبيت) متفق عليه. 
Hومنص9ورا Hوه9ذا ق99ول جاع9ة م99ن أئم9ة الس99لف. فق99د روى اب9ن أب ش9يبة ع9ن ش9عبة ب9ن الج9اج ق99ال (س9ألت ح9ادا

 .Hوسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غي طهارة؟ فلم يروا به باسا
كم99ا ف ال99ديث الس99ابق ول9ديث وقد ذهب كثي من العلماء إل أنه ل بد من الوض9وء للط99واف، لفع99ل الن9ب 

ال99ديث ل يص9ح مرفوع99اH، ول99ذلك ذه99ب اH (الطواف بالبيت صلة) لكن ه99ذاع مرفو رضي ال عنهما ابن عباس
شيخ السلم ابن تيمية إل صحة الطواف بغي طهارة. 

يسن ف هذا الطواف الضطباع ( وهو أن يعل وسط ردائه تت عاتقه الين ، وطرفي9ه عل99ى ع9اتقه اليس99ر
. (Hفيكون العاتق الين مكشوفا

مضطبعاH ببد أخضر) رواه أبو داود.  قال (طاف النب    لديث يعلي بن أمية 
 السبعةالشواطالضطباع يكون ف طواف القدوم ف كل  . 
 .الكمة منه أنه يعي على سرعة الشي
الح99راميل يسن الضطباع ف غي طواف القدوم، وما يفعل99ه ك99ثي م99ن الجي9ج حي99ث يض99طبعون م99ن حي 

 ، ول99ذا ق99ال العلم99اء : يس99تحب ل99ه أن يزي99ل الض99طباع مباش99رة قب99لإل أن يلع99وا ف99إنه خط99أ وم99الف للس99نة
ركعت الطواف .

يسن أن يدعو بي الركني با جاء ف الديث ( ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار
) ول تشرع الزيادة على ذلك كقول كثي من الناس : وأدخلنا النة مع البرار ، يا عزيز يا غفار ، لن ذلك

ل أصل له .
ث_ا وbمbشbى أbرeبـbع_ام /  bلbث bلbمbرbفـ.

------------------------
ق99ال العلم99اء : الرم99ل ه99و إس99راع الش99ي م99ع” : قــال النــووي الرم99ل ، – ط99واف الق99دوم –ويس99ن ف ه99ذا الط99واف 

 .“تقارب الطا 
 كما ف حديث جابر هذا .لفعل النب 

وهو مستحب9 ف الشواط الثلثة الول ، والشي ف الربعة الباقية .
 وه999و س999نة ف الش999واط الثلث999ة الول م999ن ط999واف الق999دوم ، ول نعل999م في999ه بي أه999ل العل999م” قــال فــي المغنــي :

 .“ أنه رمل ثلثاH ومشى أربعا  HاختلفاH ، وقد ثبت عن النب 
 : كما ف حديث ابن عباس : ( إاظهار القوة واللد للمشركي ) .الكمة
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ا ق998د6م8 ر8س�9ول� الل>9ه6 ( ع998ن7 ع8ب97د6 الل>9ه6 ب97ن6 ع8ب>9اس� رض9ي ال عنهم9ا ق998ال8  ر6ك�ون8 : إن>9ه�ل8م>9 ة8 . ف89ق998ال8 ال7م�ش997 اب�ه� م8ك>9  و8أ8ص97ح8
 : ن8ت79ه�م7 ح�>ى ي89ث7ر6ب8 . ف8أ8م8ر8ه�م7 الن>ب6 , 996ي89ق7د8م� ع8ل8ي7ك�م7 ق89و7م¬ و8ه8 ن89ي7 998 الر:ك7 و8اط8 الث>لث998ة8 , و8أ8ن7 ي78ش�99وا م98ا ب89ي7  أ8ن7 ي89ر7م�ل�99وا ال8ش997

ب79ق8اء� ع8ل8ي7ه6م7  و8اط8 ك�ل>ه8ا : إل> ال6  ) متفق عليه .و8ل78 ي78ن89ع7ه�م7 أ8ن7 ي89ر7م�ل�وا ال8ش7
ما الكمة ف الرمل بعد زوال علته الت شرع من أجلها ؟فإن قيل : 
أن بق99اء حك99م الرم99ل م99ع زوال علت99ه ، ل ين99اف أن لبق99ائه عل99ة أخ99رى ، وه99ي أن يت99ذكر ب99ه الس99لمونالجــواب : 

نعمة ال عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف .
 رمل ف حجة الوداع بعد زوال العلة الذكورة .وما يؤيده أن رسول ال 

. والرمل يكون من الجر إل الجر
 رمل من الجر إل الجر ) .لديث ابن عمر : ( أن رسول ال 

لن : وهذا يقدم على حديث ابن عباس ، 
 رم99لحديث ابن عب9اس ك9ان ف عم9رة القض9اء ف ذي القع99دة ع9ام س9بع ، وأم99ا ح9ديث اب99ن عم99ر : ( أن الن99ب 

م99ن الج99ر إل الج99ر ) ك99ان ف حج99ة ال99وداع ، فيك99ون ه99ذا ناس99خاH للمش99ي بي الركني الث99ابت ف ح99ديث اب99ن
عباس ، لنه متأخر عنه .

. أن الرمل خاص بالرجال
. [ قاله الشيخ ابن عثيمي ] وليس الرمل9 هو هز الكتفي كما يفعله بعض الهلة

ذiوا مaنe مbقbامa إaبـeرbاهaيمb مiصbل�ى  ثiمh نـbفbذb إaلbى مbقbامa إaبـeرbاهaيمb فـbقbرbأb:م /  aخhتaاbوiــهbن eيـbبـ bــامbقbمeلbا bــلbعbجbف ,aــنeيbتـbع eكbى رhلbصbف .
aتeيbبـeلbا bنeيbبـbوفي رواية [ أنه قرأ في الركعتين : ( قل هو ال أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) .و ، 

------------------------
أي : إذا ف99رغ م99ن ط99وافه س99وى رداءه فوض99عه عل99ى كتف99ه ث ص99لى ركع99ت الط99واف خل99ف الق99ام ف أي وق99ت ك99ان
ط999وافه ، يق999رأ ف الول بع999د الفات999ة ( ق999ل ي999ا أيه999ا الك999افرون ) وف الثاني999ة ( ق999ل ه999و ال أح999د ) كم999ا ج999اء عن999د

[ والقام ] هو الجر الذي قام عليه إبراهيم حي ارتفع بناؤه للبيت وشق عليه تناول الجارة ] .مسلم .          

 ه99ذا دلي99ل ل99ا أج99ع علي99ه العلم99اء أن99ه ينبغ99ي لك99ل ط99ائف إذا ف99رغ م99ن ط99وافه أن يص99لي خل99ف” قـال النـووي :
 .“القام ركعت الطواف 

. ل يلزم أداء هاتي الركعتي خلف القام ، فلو صلها ف أي مكان من الرم أو خارجه جاز
. الشروع ف هاتي الركعتي التخفيف وليس قبلهما دعاء ول بعدها دعاء
ع99ن Hمن القام مع كثرة حركته ، كرد الارين بي يديه ، وبي أن يصلي بعي9دا Hإذا دار المر بي أن يصلي قريبا

القام ولكن بطمأنينة ، فالفضل الثان ، لن ما يتعلق بذات العبادة أول بالراعاة با يتعلق9 بكانا .
. يستحب إذا جاء القام أن يقرأ ( واتذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ول يطيل بعدها اللوس
ه99ل تزىء س99نة راتب99ة عنهم9ا أو ص9لة مكتوب99ة ؟ ه99ذا موض99ع خلف والص99حيح أن9ا ل تزىء ، لنم99ا س9نة

مستقلة بنفسها .
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تـbلbمbهiم /  eاسbو aن eكfلرbى اbلaإ bعbجbر hمiث.
------------------------

أي إذا صلى ركعتي عاد إل الجر السود فاستلمه بيده إن تيسر له ذلك ، وإل تركه ومضى .
قال بعض العلماء : واظاهر ذلك أنه ل يسن تقبيله ول الشارة إليه .

بعد أن يصلي ركعتي يستلم الركن مرة ثانية كالودع للبيت ف هذا العمل” :قال الشيخ ابن عثيمين  
.“ول ترد السنة  بالتقبيل ف هذا  الوضع ول ترد أيضاH بالشارة 

وعلى هذا فل تقبيل ول إشارة ، فان تيسر لك أن تستلمه فهو سنة وإل فدعه .
وه99ذا فيم99ن خ99رج ليس99عى ، أم99ا م99ن ط99اف ول يري99د الس99عي [ كط99واف ال99وداع مثلH أو ط99واف الفاض99ة ل99ن س99عى

  رجع إل الركن فاستلمه .بعد طواف القدوم ] فإنه ل يرد أن النب 
مسألة :

جاء عند المام أحد ( ث ذهب إل زمزم فشرب9 منها وصب على رأسه ) فيسن بعد ص9لة الركع99تي أن ي99ذهب
إل زمزم ويشرب ويصب على رأسه .

أi بaمbام /  bدeبbأ » ( aهhالل aرaائbعbش eنaم bةbوeرbمeالbا وbفhالص hنaإ ) bأbرbا قـbفhالص bنaا مbنbا دhمbلbا فـbفhى الصbلaإ aابbبeال bنaم bجbرbخ hمiث
bــهbلaإ bل » bـالbقbو iهbرhبـ bكbو bــهhالل bد لbـةb فـbوbحhــ eبـaقeال bلbب eقbتـ أb بaالصhفbا فـbرbقaىb عbلbيeهa حbتhى رbأbى الeبـbيeـتb فbاسeــ bدbبbفـ . « aهaب iهhالل bأ bدbب

 iـهbل bيكaـرbش bل iهbد eحbو iهhالل hلaـ، إbـل� شbـى كbلbع bــوiهbو iد زbيلbـهi الeمiلeـكi وbلbـهi الeحbمeـ هi أbنeجbـ bد ء{ قbـدaير� لb إaلbـهb إaلh اللhـهi وbحeـ
ا ثbلbثb مbــرhات{ ثiــمh نـbزbلb إaلbــى bذ ثeــلb هbــ aم bــالbق bــكaلbذ bــنeيbــا بـbعbد hـمiث . « iهbد زbابb وbحeــ زbمb الbحeــ هi وbهbــ bـدeبbع bــرbصbنbو iه bــدeعbو

aف iاهbمbدbق eتhبbصeا انbذaى إhتbح aةbوeرbمeيالaادbوeال aنeطbـىي بbلbع bــلbعbفbفـ bةbوeر تhــى أbتbــى الeمbــ bــى حbشbا مbت bدaــعbا صbذaـى إhت bى حbعbس 
 .الeمbرeوbةa كbمbا فـbعbلb عbلbى الصhفbا

------------------------
أي : بعد أن ينتهي من الطواف وركعت الطواف يذهب إل الصفا .

 ، ( إن الصفا والرة من شعائر) وفي ذلك فوائـد :استحباب قراءة هذه الية
 . اقتداء بالرسول أول_ : 

.  امتثالH لمر ال ثانيا_ :
 وليشعر نفسه أنه إنا سعى لنه من شعائر ال . ثالثا_ :

) حي دنا الصفا وليس إذا صعد . قرأ إن الصفا والمرة من شعائر القوله ( 
 ل عند الروة ول عند– فل يقال بعد ذلك –ول يقال هذا الذكر إل إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف 

الصفا ف الرة الثانية ، لنه لي99س ذك99راH يت9ص بالص99عود وإن9ا ه9و ذك99ر ي99بي أن ابت99داء النس9ان م99ن الص99فا إن9ا
هو بتقدي ال له .
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 ) أن99ه ق99رأ الي99ة كله99ا ، وك99ان الس99لف يع99بون ببع99ضيحتمل ) : فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر القوله 
 انه ل يقرأ إل هذا فقط الذي ه9و م99ل الش99اهد ، وه99ذا ه99و التعي ،لن الص99لويحتملالية عن جيعها ، 

أن الصحابة ينقلون كل ما سعوه ، وإذا ل يقل ( حت ختم الية ) فإنه يقتصر على ما نقل فقط .
الب9داءة بالس99عي م99ن الص99فا ، فل99و ب9دأ ب9الروة ل يعت9د بالش99وط الول ، والب9دء بالص99فا ه99و تفس99ي لق99وله تع99ال

﴾ فقد بدأ با قدم ال ذكره .﴿ إن الصفا والروة من شعائر ال 
 ( وليس هو واجب ، الواجب هو حدود العربيات ) استحباب رقي الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه

. استحباب رفع اليدين عند الصعود على الصفا ، وصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء
) : د�يستحب على الصفا أن يوحد ال ويك9به ويق99ول ر6يك8 ل98ه� ل98ه� ال7م�ل997ك� و8ل98ه� ال87م97 ه� ل8 ش98 د8 ل8 إ6ل98ه8 إ6ل> الل>9ه� و8ح97

98 ه� » . ث�>9 د8ع998ا ب89ي7 د8 ز8اب8 و8ح97 ز8م8 ال8ح997 ه� و8ه998 ه� و8ن8ص8ر8 ع8ب7د8 ه� أ8ن87ز8 و8ع7د8 د8 ء� ق8د6ير¬ ل8 إ6ل8ه8 إ6ل> الل>ه� و8ح7 و8ه�و8 ع8ل8ى ك8لÌ ش8ى7
ا ث8ل8ث8 م9998ر>ات� ذ8 ث9997ل8 ه9998  ] أي: بإاظه99ار ه999ذا ال999دين، وك999ون العاقب999ة للمتقي . [أنجــز وعــده[  ) .ذ8ل9996ك8 ق9998ال8 م6

 ] أي : بل قتال م99نوحده ] أي : غلبهم وكسرهم [ وهزم الحزاب [  ] أي : نبيه ممداH ونصر عبده
الناس .

ث ، Hث ي999دعو ، ث ي999ذكر ال ثاني999ا ، Hأن999ه يس999تحب ال999دعاء فيم999ا بي ذل999ك ، وص999فة ه999ذا : أن ي999ذكر ال أول
يدعو ، ث يذكر ال ثالثاH ، ث ينزل من الصفا .

. بعد الذكر والدعاء يتجه إل الروة
. إذا حاذى العلم الخضر هرول حت العلم الثان ، والرولة خاصة بالرجال
. 9ل تشتط الطهارة للسعي
. السعي بي الصفا والروة سبعة أشواط ، الذهاب شوط والرجوع شوط آخر
يقول ف سعيه ما أح99ب م99ن ذك99ر ودع99اء وق99رآن ، وإن دع99ا ف الس99عي بق9وله ( رب اغف99ر وارح9م ، إن99ك أن9ت

العز الكرم ) فل بأس لثبوت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر .
إذا ك9999ان ف آخ9999ر ش9999وط م9999ن الس9999عي أت9999ه بص9999عوده ال9999روة ، ول يق9999ف لل9999دعاء ول لل9999ذكر ، لن العب9999ادة ق9999د

انتهت .
 وإذا كان الحاج متمتعا_ قصر من شعره ، وإنما يقصر هنا ليبقى شعر للحج.

وم99ن ل يك9ن أه9دى فليط99ف ب9البيت وبالص99فا وال9روة ( ... ق99ال   أن رس99ول ال رضي ال عنهم9ا عن ابن عمر
 ) .وليقصر وليحلل ث يهل بالج

لن الرسول  اللق أفضل من التقصي ف حق الرجالأما ف غي هذه الالة ف)  (Hدعا للمحلقي ثلثا.
ق99ال (الله99م ارح99م اللقي، ق99الوا: والقص99رين ي99ا رس99ول أن رس99ول ال رض99ي ال عنهم99ا ح99ديث اب99ن عم99ر فف99ي 

متفق عليه.  ال؟ قال ف الثالثة والقصرين)
ولن اللق أبلغ تعظيماH ل.  ولنه فعل9 النب 
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خلف ل”: قال ابن قدامة، فالش99روع للم99رأة التقص99ي دون الل99ق الرأة تقصر م99ن ش99عرها مق99دار أنل99ة: ماأ
 .“ف هذا

وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء ، التقصي لبد أن يعم جيع الرأس. 
وم99ن العل99وم أن النس9ان إذا قص9ر م99ن رأس9ه ثلث ش99عرات م99ن ج99انب)  ر�ؤ�وس98ك�م7 و8م�ق8ص99Ìر6ين8م�8لÌق6ي998 (لقوله تعال

الرأس ما يعد أنه مقصر. 
 .قول من يقول أنه يكفي ثلث شعرات فهو قول مرجوحف
 . اللق أو التقصي من واجبات الج كما سيأت إن شاء ال
 لطاعته. والنقيادمن أسرار اللق أو التقصي أن فيهما كمال الضوع والتذلل ل تعال، وإاظهار العبودية 
. وأما القارن والفرد فإنه يبقى على إحرامه ول يتحلل ، والفضل له أن يتحلل9 بعمرة إذا ل يسق الدي

رeوbةa, فـbقbــالbم /  رi طbـوbافaهa عbلbـى اbلeمbــ انb آخaــ بـbرeتi لbـمe أbسiــقe : ( حbتhى إaذbا كbـ eدbت رaي مbــا اaسeــ نe أbمeــ بـbلeتi مaــ eقbتـ لbــوe أbن�ـي اaسeـ
رbة_ ا عiمeـ عbلeهbــ eجbيeلbو hل ي� فـbلeيiحaــ eـدbه iــهbعbم bـسeيbل eــمiكeنaم bانbك eنbمbة_, فbر eمiا عbهiتـeلbعbجbو ,bي eدbهeلbا ( aــكaالbم iـنeب iةbاقbــرiس bـامbقbفـ

 aهhللbا iولiسbر bكhبbشbد{? فbبb aل eمbا, أ bذbا هbنaامbعaلbأ ,aهhللbا bولiسbا رbي : bالbقbفـ , رbى,بeنa جiعeشiم{ iخeــ eلbــي اaة_ ف bد  أbصbــابaعbهi وbاحaــ
bبbدa أbبbد{ aل eلbب , bل - aنeيbتـhرbج� - مbحeلbي اaف iةbر eمiعeلbا eتbلbخbد : bالbقbو .

------------------------
الراجح من أقوال أهل العلم أنه حج قارنا_ . حج قارناH ، وهذا هو فيه دليل على أن الرسول 

وهذا مذهب أحد ورجحه ابن القيم وساق أدلة كثية عليه .
 : ( م99ا ش9أن الن9اس حل9وا ول ت9ل أن9ت م9ن عمرت9ك ؟ ق9ال : إن :  ح9ديث حفص9ة . قل9ت للن9ب منها

لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فل أحل حت أن9ر ) وهذا يدل على أنه ف عمرة معها حج .
 - كما ف حديث جابر هذا - ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت م99ا س99قت ال99دي وجعلته99اوقال 

عمرة) وهذا صريح ف أنه استمر ف حجه ول يل إل يوم النحر .
 كان قارنا. “ H : ” ل شك أن النب قال المام أحمد

وف،  ف حجة الوداع قد فس99خوا حجه99م إل عم99رة ب99أمر الن99ب أجع العلماء على أن الصحابة الذين مع النب 
: ق998د6م8 ر8س�9ول� الل>9ه6 حديث 8 اب�ه� ص98ب6يح8ة8 ر8اب6ع998ة� . ف998أ8م8ر8ه�م7 أ8ن7ع8ن7 ع8ب7د6 الل>ه6 ب7ن6 ع8ب>9اس� رض9ي ال عنهم9ا ق98ال8   و8أ8ص97ح8

ر8ةH . ف89ق8ال�وا : ي8ا ر8س�ول8 الل>ه6 , أ8ي: ال67لÌ ؟ ق8ال8 : ال67ل: ك�ل:ه� )  .ي78ع8ل�وه8ا ع�م7
لكن99ه واج99ب عل99ى الص99حابة ف تل99ك الس99نة اس99تجابة لم99ر ، Hوالراج99ح أن ه99ذا الك99م ل99م ول99ن بع99دهم أيض99ا

 .الرسول 

 واختص99اص وج9وبه بالص99حابة ، ه9و ال9ذي ك9ان ي9راه ش99يخنا ق99دس ال روح99ه ، يق99ول : إن99م” :  قال ابن القيم
 به ، وحتمه عليه99م وغض99به عن99دما توقف99وا ف الب9ادرة إل امتث9اله ، وأم99اقد فرض عليهم الفسخ لمر رسول ال 

 .“وهذا القول أصح  ، الواز والستحباب فللم9ة إل يوم القيامة 
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نa النhبaى� م /  eدiبaب aنbمbيeال bنaم �لh وbلbبaسbــتe ثaيbابــا_ صbــبaيغا_وbقbدaمb عbلaى ةb - رضــى ال عنهــا - مaمhــنe حbــ  فـbوbجbدb فbاطaمbــ
انb عbلaــى� يـbقiــولi بaــالeعaرbاقa فbــذbهbبeتi إaلbــى ا . قbــالb فbكbــ bذ ا فـbقbــالbتe إaنh أbبaــى أbمbرbنaــى بaهbــ هbــ eيـbلbع bــكaلbذ bرbكeنbــأbف eــتbلbحbت eاكbو

 aــهhالل aــولiسbر aــهhالل aــولiسbرaيا_ لaت eفbتـ نـbعbتe مiسeــ ةb لaلhــذaى صbــ بـbرeتiهi أbن�ــى مiحbر�شــا_ عbلbــى فbاطaمbــ eخbــأbف iــهeنbع eتbر ا ذbكbــ  فaيمbــ
 eتbقbدbص eتbقbدbص » bالbقbا فـbه eيـbلbع bكaلbذ iتeرbكeنbأ.

------------------------
. ] التحريش الغراء والراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابا محرشا_ ]  ثوباH منمقاH .                  [ صبيغا_[ 

 أذنحينما قدم علي من اليمن وجد زوجته فاطمة قد حلت وتملت ، فأنكر عليها ، لن99ه ل يعل99م أن الن99ب 
لا ، وأنه أمر كل من ل يسق الدي أن يتحلل .

. وسبب إنكار علي ، لنم كانوا يرون أن العمرة ف أشهر الج من أفجر الفجور
 علياH أن فاطمة صادقة ف كلمها وأنه أمرها بالحلل .فأخب النب 

: فbــإaنh مbعaــيbم /  bـالbق . bكiــولiسbر aــهaب hل ا أbهbــ لf بaمbــ : اbللhهiــمh إaن�ـي أiهaــ iــتeلiقـ : bـالbق "?hــجbحeلbا bــتeضbرbفـ bيــن aح bــتeلiا قـbــاذbم
fل aحbت bلbف bي eدbهeلbا(  fـيaبhلنbا aـهaـى بbتbي أaذhلbاbو ,aنbمbيeلbا eنaم �يa اbلhذaي قbدaمb بaهa عbلaي eدbهeلbا iةbاعbمbج bانbكbف : bالbق .._ةbائ  مaـ

 hيaبhلنbا hلaوا, إiرhصbقbو ,eمiهfلiك iاسhلنbا hلbحbف : bالbقي� eدbه iهbعbم bانbك eنbمbو .
------------------------

 ] أي مموع .فكان جbمbاعbةقوله [ 
فيه جواز أن يهل النسان با أهل به فلن ، لكن لبد أن تعلم باذا أحرم فلن قب99ل أن تط99وف ليق99ع ط99وافه

بعد تعيي النسك .
 ) فحــل النــاس كلهــم وقصــروا إل النــبي ق99وله ق99وله : وقص99روا :”: قــال النــووي)  ومــن كــان معــه هــدي

فإن999ا قص999روا ول يلق999وا م999ع أن الل999ق أفض999ل لن999م أرادوا أن يبق999ى ش999عر يل999ق ف ال999ج ، فل999و حلق999وا ل يب999ق
 .“شعر ، فكان التقصي هنا أحسن ليحصل ف النسكي إزالة شعر

 وسيأت إن شاء ال أن النب ) الباقي لينحرها .63 نر Hوأعطى عليا ( 
 في99ه ك99رم الن99ب ) ش99اة وك99ثي م99ن الن99اس يته99رب م99ن ه99دي ش99اة700 ) بدن99ة ع99ن ( 100 حي99ث أه99دى ( 

واحدة ، حت إنه ليختار النس99ك الفض99ول عل99ى النس99ك الفاض99ل تفادي9اH لله9دي . فيح99رم ب9إفراد م9ن أج9ل أن9ه
ل هدي فيه على التمتع .

مi اbلتـhرeوaيbةa تـbوbجhهiوا إaلbى مaن_ىم /  eوbيـ bانbا كhمbلbج� فـbحeالaوا بfلbهbأbف .
------------------------

وسي بذلك لن الناس كانوا يتوون فيه م99ن” قال النووي :هو اليوم الثامن من ذي الجة .  [ يوم التروية ] 
توجه99وا م99ن توجهوا إلى منى ]  [“الاء ، أي يمل99ونه معه99م م99ن مك99ة إل عرف99ات ليس99تعملوه ف الش99رب وغيه

 نزل هناك .البطح ، لن النب 
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قال لصحابه (أقيموا حللH ح9ت إذا ك9ان  أن النب   عن جابرف هذا اليوم يسن للمحلي الحرام بالج ، 
يوم التوية فأهلوا بالج) متفق عليه. 

. أنه يسن للمحلي بكة أن يدفعوا إل من ف اليوم الثامن
. أن أعمال الج تبتدئ من اليوم الثامن
. أن النسان يرم يوم التوية من مكانه

 ، ول عه99دوق99د ق99ال بع99ض الفقه99اء : أن99ه ي99رم م99ن ال99رم ت99ت الي99زاب ، وه99ذا غل99ط وبدع99ة ، فل99م يفعل99ه الن99ب 
عن أحد من الصحابة أنه فعله .

يس99ن أن يفع99ل ال99اج عن99د إحرام99ه ه99ذا م99ا يفعل99ه عن99د الح99رام م99ن اليق99ات م99ن الغس99ل والتنظ9ف والتج99رد م99ن
. Hلبيك حجا : Hالخيط ويهل بالج بعدها قائل

. لا أحللنا أن نرم إذا توجهنا إل من فأهللنا بالبطح) رواه مسلم  (أمرنا رسول ال  قال: عن جابر
( والبط99ح : ه99و مس99يل في99ه دق99اق الص99ى يق99ع ش99رقي مك99ة ، ف99أحرموإن99ا أهل99وا م99ن البط99ح لن99ه مك99ان نزول99م. 

 ف هذا الكان ومعه أصحابه قبل الزوال ، ث توجهوا إل من وكان ذلك يوم الميس .النب 
رbوbرbكaبb اbلنhبaيf م /  eجbفeالbو bاءbشaعeالbو bبaرeغbمeالbو , bرeصbعeالbو bر eهfلظbا اbهaى بhلbصbف .

------------------------
السنة أن يرج الاج إل من يوم الثامن فيصلي با الظهر والعصر9 والغرب والعشاء والفجر قصراH م99ن غي ج99ع ،

وهذا مستحب بإجاع العلماء .
. الفضل أن تكون صلة الظهر ف اليوم الثامن ف من
. من غي جع Hأن الصلة ف من تكون قصرا
. أنه يسن الكث ف من حت تطلع الشمس
أن الذين يذهبون إل عرفات من ليلتها قد خالفوا الس9نة ، وك9ذلك م99ن ل ي99رم الي9وم الث9امن ، وه9و وإن ك9ان

جائزاH لكنهم حرموا أنفسهم السنة .
فإذا صادف يوم التوية يوم جعة ، فأيهما أفض99ل ، أن يص99لي ال9اج ف الس99جد ال99رام ث ي99رج إل من ، أو

أن ي99رج إل من ( ض99حى ) ويص99لي الظه99ر ف من ؟ الث99ان أفض99ل ، لن بق99اءك ف من عب99ادة ، وأن99ت أيه99ا
الاج ل تأت من بلدك إل لجل هذه العبادة .

ارb رbسiــولi اbللhـهa م /  رbةb فbسbــ رbبi لbـهi بaنbمaـ عbر{ تiضeـ , وbأbمbــرb بaقiبhـة{ مbــنe شbــ iسeمhلشbا eتbعbلbى طhتbيل_ حaلbق bثbكbم hمiثbلbو , 
aـهhللbا iــولiسbر bاز نbعi فaـي اbلeجbاهaلaيhــةa. فbأbجbــ , كbمbا كbانbتe قـiرbيeــش� تbصeـ aامbرbحeلbا aرbع eشbمeلbا bدeنaف� عaاقbو iهhنbأ hلaش� إeيbرiقـ hكiشbت

اbهaب bلbزbنـbفـ ,bةbرaمbنaب iهbل eتbبaرiض eدbق bةhبiقeلbا bدbجbوbفـ ,bةbفbرbى عbتbى أhتbح , .
------------------------

 القبة ] قال ابــن . [“الراد قارب عرف99ات ، ف99إن ن99رة ليس99ت م99ن عرف99ات” ( حتى أتى عرفة ) قال النووي :تعدى  ( أجاز ) 
 .“القبة من اليام بيت صغي مستدير”الثير :
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عرف99ة : مش99عر خ99ارج ح99دوديس9ن ال9روج إل عرف99ة م99ن من إذا طلع99ت الش99مس م99ن ي9وم عرف99ة وه9و يل99ب أو يك9ب .[ 
الرم ، لنا واقعة ف الل ، وهي اسم لكان الوقوف ف الج ، سيت عرفة لرتفاعها على ما حولا ] .

إن تيس99ر ل99ه الن99زول بنم99رة ن99زل إل زوال الش99مس [ ون99رة قري99ة ق99رب عرف99ة وليس99ت م99ن عرف99ة ] ، وه99ذا الن99زول
نزول نسك ، بناءH على أن الصل التعبد ف جيع أعمال الج إل ما قام ال99دليل عل99ى أن99ه لي99س ك99ذلك، وإل

ذهب إل عرفات واستقر با ولو قبل الزوال .
 ) أي ج99اوز الزدلف99ة ول يق99ف ب99ا ، ب99لول تشــك قريــش إل أنــه واقــف عنــد المشــعر .....فأجــازق99وله ( 

توجه إل عرفات ، وقريش لميتها الاهلية وتعصبها ل تقف يوم عرفة إل ف مزدلفة ، تقول ن99ن أه99ل ال99رم
 ج999دد ال999ج عل999ى مش999اعر إبراهي999م علي999هفل ن999رج إل ال999ل ، وبقي999ة الن999اس يقف999ون ف عرف999ة ، لك999ن الن999ب 

الصلة والسلم .
 ) ن99رة ليس99ت م99ن عرف99ة ، ف99اختلف الش99راح ف معنحتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمـرةقوله ( 

 : العن أي ق99د ق99اربفقيـلق99وله ( ح99ت أت99ى عرف99ة فوج99د القب99ة .... بنم99رة ) لن99ا ت99وهم أن ن99رة م99ن عرف99ة ، 
 : أن م99راد ج99ابر أن منته99ى س99يه عرف99ة ، وأن99ه ل يفع99ل كم99ا تفع99ل قري99ش ف الاهلي99ة ، فتنته99يوقيــلعرف99ة ، 

بزدلفة وتقف فيه يوم عرفة ، وفيه طريقة إل عرفة نزل بنمرة ، وهذا أصح .
لbتe لbهi فbأbتbى بbطeنb الeوbادaى فbخbطbبb النhاسb وbقbالbم /  aحiرbفـ aاءbوeصbقeالaب bرbمbأ iسeمhالش aتbاغbا زbذaى إhتbح  :eمiكbاءbمaد hنaإ

aــةhيaلaاهbجeال aر نe أbمeــ ء{ مaــ eــىbش fــلiك bلbا أ bذ ا فaى بـbلbدaكiمe هbـ bذbه eمiكaر eهbى شaا ف bذbه eمiكaم eوbيـ aةbمeرiحbك eمiكeيbلbام� عbرbح eمiكbالbوeمbأbو
bان ارaثa كbـ تbحeتb قbدbمbىh مbوeضiوع� وbدaمbاءi الeجbاهaلaيhةa مbوeضiوعbة� وbإaنh أbوhلb دbم{ أbضbعi مaنe دaمbائaنbا دbمi ابeـنa رbبaيعbــةb بeـنa الeحbــ
aــدeبbع aــنeب aــاسhبbــا عbبaــا رbانbبaر iــعbضbبــا_ أaر iلhوbأbـــوع� وiضeوbم aـــةhيaل aاهbجeــا الbبaرbل� وeي bــذiه iــهeتbلbتـbقbد{ فـeع عا_ فaــى بbنaــى سbــ تـbرeضaـــ eسiم
aة لbلeتiمe فـiرiوجbهiــنh بaكbلaمbــ eحbت تiمiوهiنh بaأbمbانa اللhــهa وbاسeــ eذbخbأ eمiكhنaإbف aاءbى الن�سaف bهhوا اللiقhاتـbف iهfلiوع� كiضeوbم iهhنaإbف aبaلhطiمeال
hــنiهbلbر�ح{ وbبـiم bر eيـbبا_ غeرbض hنiوهiبaرeاضbف bكaلbذ bنeلbعbفـ eنaإbف . iهbونiهbر eكbدا_ تbحbأ eمiكbشiرiفـ bنeئaوطiي bل eنbأ hنaهeيbلbع eمiكbلbو aهhالل
. aــهhالل bــابbتaك aــهaب eمiت eــمbصbتeاع aنaإ iه bــدeعbوا بـfل تi فaيكiــمe مbــا لbــنe تbضaــ وbتـiهiنh بaــالeمbعeرiوفa وbقbــدe تـbرbكeــ عbلbيeكiــمe رaزeقـiهiــنh وbكaسeــ
aهaعbب هbدi أbنhــكb قbــدe بـbلhغeــتb وbأbدhيeــتb وbنbصbــحeتb . فـbقbــالb بaإaصeــ تiــمe قbــائaلiونb » . قbــالiوا نbشeــ eنـbا أ أbلiونb عbن�ــى فbمbــ تiــمe تiسeــ eنـbأbو

هbدe » . ثbلbثb مbرhات{ eاش hمiهhالل eدbه eاش hمiهhالل » aاسhى النbلaا إbهiتـiكeنbيـbو aاءbمhى السbلaا إbهiعbفـeرbيـ aةbابhبhالس. 
------------------------

 ] وادي عرن99ةبطـن بــالوادي ] أي جع99ل عليه99ا الرح99ل ، [ فرحلــتe لــه ] لق99ب لن99اقته ال99ت ح99ج عليه99ا ، [ القصــواء [ 
مقدمة السجد ، لن السجد بعضه ف عرفة وبعضه خ99ارج عرف99ة ، وبط99ن ال99وادي موض99ع متس99ع ، ول99ذاالذي فيه 

 بطبته .خصه النب 
فيه استحباب الطبة للمام ليعلم الناس صفة الوقوف ويذكرهم بعظم هذا اليوم .

 وقد خطب: خطبة عظيمة بي فيها أحكام مهمة وعظيمة 
 ] eمiكbاءbمaد hنaأي قتل السلم بغي حق .] إ
 ] eمiكbالbوeمbأbأي أخذ مال السلم بغي حق .] و
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 ] eمiكeيbلbام� عbرbحرام ول يوز ، ث أكد هذا التحري بقوله :] ح
ا [  bذbه eمiكaم eوbيـ aةbمeرiحbلن هذا اليوم هو يوم عرفة فهو يوم حرام لنه من أيام الج ]ك. 
ا [  bذbه eمiكaر eهbى شaأي شهر ذي الجة ، لن9ه م99ن الش9هر ال99رم، ل ي99وز في99ه س99فك� ال99دم، م�ع8ظ>99م ح9ت عن99د] ف

العرب ف الاهلية .
ا[  bذbه eمiكaدbلbى بـaمكة، البلد الرام ، البلد المي. ] ف

إذاH : دم السلم وماله حرام كحرمة هذا اليوم وكحرمة هذا الشهر وكحرمة هذا البلد المي .
أما دم السلم : فقد جاءت النصوص الكثية ف حرمته وأنه من أكب الكبائر .

اباHق999ال تع999ال :  ب8 الل>999ه� ع8ل8ي9997ه6 و8ل8ع8ن9998ه� و8أ8ع9998د> ل9998ه� ع9998ذ8 ا و8غ8ض9996 ن>999م� خ8ال9996داH ف6يه9998 ز8اؤ�ه� ج8ه8 داH ف8ج9998 999Ìم�ت89ع8م Hن999ا ت�999ل7 م�ؤ7م6 (و8م9998ن7 ي89ق7
(Hع8ظ6يما. 

ر>م8 الل>99ه� إ6ل> ب996ال87قÌ و8ل ي89ز7ن�99ون8 و8م998ن7وق99ال تع99ال :  ت�9ل�99ون8 الن9>ف997س8 ال>ت996 ح998 ر8 و8ل ي89ق7 اH آخ998 ع�ون8 م998ع8 الل>99ه6 إ6ل998 (و8ال>99ذ6ين8 ل ي998د7
(Hي89ف7ع8ل7 ذ8ل6ك8 ي89ل7ق8 أ8ث8اما.

8ر7ض6 ف8ك8أ8ن>98اوق9ال تع9ال :  اد� ف996 ال7 رائيل8 أ8ن>9ه� م998ن7 ق89ت998ل8 ن89ف7س99اH ب6غ8ي9967 ن89ف997س� أ8و7 ف8س998 ن98ا ع8ل998ى ب8ن96 إ6س97 ت8ب79 ل6 ذ8ل96ك8 ك8 ن7 أ8ج97 (م96
( Hق89ت8ل8 الن>اس8 ج68يعا .

: ( أكب الكبائر: الشراك ب9ال، وعق99وق الوال9دين، وقت99ل النف9س،وعن عبد ال بن عمرو قال : قال رسول ال 
واليمي الغموس ). رواه البخاري 
 : ( لقتل مؤمن أعظم عند ال من زوال الدنيا ) . رواه النسائي وعن بريدة قال : قال رسول ال 

 : ( ل ي99زال ال99رء ف فس99حة م99ن دين99ه م99ا ل يص99ب دم99اH حرام99اH ) . رواهوع99ن اب99ن عم99ر ق99ال : ق99ال رس99ول ال 
البخاري 

وأما ماله فقد جاءت النصوص أيضاH بتحري أكل مال السلم بغي حق .
و8ال6 الن>9اس6 ب96ال67ث67 و8أ8ن79ت�9م7قال تعال ( ن7 أ8م997 ام6 ل6ت98أ7ك�ل�وا ف8ر6يق9اH م996 ل�وا ب986ا إ6ل998 ال�7ك>9 و8ال8ك�م7 ب89ي79ن8ك�9م7 ب6ال7ب8اط96ل6 و8ت�9د7 و8ل ت8أ7ك�ل�وا أ8م997

 ) .ت89ع7ل8م�ون8
 ( ل يل مال امرىء مسلم إل بطيب نفس منه ) رواه أحد .وقال 

وجاء ف رواية [ وأعراضكم ] وقد جاءت أيضاH النصوص الكثية بتحري عرض السلم .
كأحاديث تري الغيبة ، وتري النميمة ، وكذلك النصوص الت تنهى عن قذف الصنات .

ر8ة6 و8ل9�8م7 ع998ذ8اب¬ ع8ظ6ي99م¬9إ6ن> ال>ذ6ين8 ي89ر7م�ون8 ال7م�ح7ص8كما قال تعال (  خ96 ن79ي8ا و8ال7  )ن8ات6 ال7غ8اف6لت6 ال7م�ؤ7م6ن8ات6 ل�ع6ن�وا ف6 الد:
.

تb قbــدbمbىh مbوeضiـــوع� [  لaيhــةa تbحeــ aاهbجeال aر ء{ مaــنe أbمeــ eــىbش fــلiك bلbوه999ذا في999ه إبط999ال لمي999ع أم999ور6 الاهلي999ة، جي999ع ]أ
الرافات والعادات والتقاليد الاهلية الخال6فة ل6شرع6 ال موضوعة وباطلة .[ لطم ال99دود ، ش99ق الي99وب ، اليس99ر

، المر ، التبج وغيها ] .
. وقد جرت العادة عند الناس أن الشيء الهان يقال : تت القدم
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لaيhــةa مbوeضiـــوعbة� [  aاهbجeال iــاءbمaدbيعن س999اقطة باطل999ة ، أس999قط  ]و999ا دم999اء8 الاهلي999ة، ال999دماء ال999ت ك999انت فHأيض 
الاهلية، موضوعة، م99ا ي99أت ش99خص¬ الن ي�ط99ال6ب ب9دم، ال99دم موض9وع ، ف99دماء الاهلي99ة باطل99ة وس99اقطة، ل قيم99ة

لا ول أثر8 لا .
 .أي : من دماء بن هاشم ، من رهط النب ] وbإaنh أbوhلb دbم{ أbضbعi مaنe دaمbائaنbا [ 
 ] aثaارbحeال aنeب bةbيعaبbر aنeاب iمbهذا م6ن أبناء عمومة6 الرسول عليه الصلة والسلم ]د. 
يeل� [  bـذiه iـهeتbلbتـbقbد{ فـeع عا_ فaى بbنaـى سbــ aضeرbتـ eسiم bانbا ف بن س99عد - بن99و س99عد قبيل99ة] كHا رض99يعHا ص99غي Hه99ذا ك99ان ول99د

جه99ة الط99ائف - ك99انت هن99اك م�قات8ل99ة بي بن س99عد وه�99ذيل، فأص99اب8 ه99ذا الول99د8 القرش99ي> الاش99ي> الص99غي8 أص99ابه
ن ه9ذيل، الن9ب<   و8ض98ع8 دم98ه، إذHا ي9ا قري99ش ي9ا بن هاش9م! ل تط9ال6بواحجر¬ فق�ت6ل، إذHا الن قريش تطال6ب ب9دمه م996

بدم هذا الولد، و8ض8عه النب: عليه الصلة والسلم .
 رب99ا الاهلي99ة ، أي الزي99ادات بغي ح99ق ، لنأي س99اقط باط99ل ، فأس99قط الن99ب ] وbرaبbــا الeجbاهaلaيhــةa مbوeضiــوع� [ 

 ل يسقط الديون لنا حق لصاحبها ، ل تسقط إل بإسقاط صاحبها لا .السلم ل ربا فيه ، لكن النب 
 ] iهfلiوع� كiضeوbم iهhنaإbف aبaلhطiمeال aدeبbع aنeب aاسhبbا عbبaا رbانbبaر iعbضbبا_ أaر iلhوbأbالعباس بن عب9د الطل99ب ه9و ع99م: رس99ول6 ]و

ال، والعباس كان تاجرHا وثريHا وعنده أموال وكان ي�داي6ن الناس، يعطي قروضHا، ويأخ99ذ عل99ى ه99ذه الق99روض ف99وائد ،
 و8ض8ع تلك الفوائد ، ربا العباس موضوع، ساقط .فالنب 

 وف فعل النب ، وفي99ه أن الم99ام وغيه م99ا ي99أمر” : حيث قال رحمه ال هذا فائدة ذكرها المام النووي 
بعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفس9ه وأهل99ه فه9و أق99رب إل قب99ول ق99وله وإل طي9ب نف9س م9ن ق99رب

 .“عهده بالسلم ، فالراد بالوضع البطال 
ن أبن99ائه ول99ذلك ي998ذ7ك�رون ع99ن عم99ر ب99ن الط99اب رض99ي ال عن99ه أن99ه ك99ان إذا أراد أن ي99أم�ر8 ب99أم7ر؛ يم99ع أه99ل8 بيت996ه م996
وأحف9اده وبن9اته، ويق99ول: إن عزم99ت� أن آم�99ر8 الن9اس8 ب9أم7ر�، وإن الن9اس ينظ99رون إليك9م كم9ا ي8نظ99ر� الطي�99 إل اللح99م،

فم8ن بلغن عنه أنه خال8ف أمري؛ فإن أ�ضاعف عليه العقوبة .
 ] aاءbى الن�سaف bهhوا اللiقhاتـbبعدما عظ>م الدماء والعراض والم99وال وو8ض98ع8 أم9ور8 الاهلي9ة؛ أوص9ى بالنس9اء، ه9ذه ]ف

ل6 والنص99اف، أوص99ى بالنس99اء لن النس99اء ي89ق998ع الظل99م� عليه99ن ك99ثيHا خاص99ة ف الاهلي99ة ، الطب99ة ه99ي خطب99ة� الع99د7
ن الرج9ل، ل99ذلك الن99ب ص99لى ال علي99ه وعل99ى آل9ه وس99لم أوص99ى ب9ا، أوص99ى الرأة ضعيفة يقع  الظلم عليها ك99ثيHا م996

بالنساء ، أي ل تظلمونن ول تضيعوا حقوقهن .
ر�وه�ن> ب6ال7م8ع7ر�وف6(قال تعال   ) .و8ع8اش6

 ( استوصوا بالنساء خياH ) متفق عليه .وعن أب هريرة . قال : قال النب 
 ( خياركم خياركم لنسائهم ) رواه التمذي .وعنه قال : قال 
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 ] aهhالل aانbمbأaب hنiوهiمiت eذbخbأ eمiكhنaإbا بأمان9ة ال، ]ف ت8 ه9ذه أمان9ة عن9دك، أن99ت م99ؤت8ن¬ عليه9ا، إي99اك أن تض9يعها، أخ9ذ7
فظ المانة ، كما قال   ( استوصوا بالنساء خياH ، فإنا هن< ع99وان�هي أمانة عندك، والواجب� على الرجل أن ي8

 ال99رأة ف دخول99اش99به رس99ول ال ”: قــال النــووي  ]  أي أس99يات ، عــوان عنــدكمعن99دكم ) رواه التم99ذي [ 
 .“تت حكم الزوج بالسي

 ] aهhالل aةbمaلbكaب hنiهbوجiرiفـ eمiتeلbل eحbت eاسbا، ]وHفاح ا، ول يك99ن ذل99ك زن9ا ول س96 9Hأي ب9دينه وش9رعه، ول يك99ن ذل99ك حرام
Hوإن99ا ه99و نك99اح¬ ش99رعي؛ بش99ريعة ال بكلم99ة ال، ف99أنتم اتق99وا ال، طال99ا أن ال ع99ز وج99ل جع99ل ه99ذه ال99رأة8 أمان99ة

 .عندك، وأباحها لك بد6ين6ه وشرعه؛ إذHا يب عليك أن تشكر8 هذه النعمة وأن تتقي ال فيها
 ] hنaهeيbلbع eمiكbلbأي : من حقوقكم عليهن .] و
 ] iهbــونiهbر eكbدا_ ت ال99راد ب99الفراش م99ا ه99و أع99م م99ن ف99راش الن99وم ، في99دخل ف ذل99ك ف99راش] أbنe لb يiوطaئeنb فـiرiشbكiمe أbحbـ

 رجلH ك999ان أو ام999رأة ، م999ن–وإدخ999ال أح999د بيت999ه وه999و يكره999ه ، والعن : ل ي999ل للم999رأة أن ت999أذن لح999د  ال999بيت
 ف دخول بيت زوجها إل بإذنه ، لن البيت ل يدخل إل بإذن صاحبه .–مارمها أو من غيهم 

 ] bكaلbذ bنeلbعbفـ eنaإbأي : أدخل7ن8 ف بيوتكم من تكرهونه .] ف
رb مiبـbر�ح{ [  eيـbبا_ غeرbض hنiوهiبaرeاضbعلى ما مضى ، والض99رب يك9ون غي م99بح : أي أي لزوجها أن يضربا] ف Hتأديبا

ليس بشديد ول شاق ول جارح لسدها . بل هو ضرب خفيف يصل به التأديب .
 ] eمiكeيbلbع hنiهbلbهذا من حقوق الزوجة على زوجها .] و
 ] aوفiرeعbمeــالaب hنiهiتـbو  : م99ا يس999ت ب99ه اظ99اهر الب99دن ب999العروف يعن:الكســوة: يعن النفق99ة، ] الــرزقرaزeقـiهiــنh وbكaسeــ

ر6ه لق99وله تع99ال (  ر ال99زوج6 وع�س997 ع ف ذل99ك إل الع�99رف، بس998ب ي�س997 ع8ت6ه6 و8م998ن7 ق�99د6ر8 ع8ل8ي997ه6الرج996 ن7 س998 ع8ة� م996 ل6ي�9ن7ف996ق7 ذ�و س998
) وبسب العروف6 عند الناس، وهذا يتلف باختلف الزمان واختلف الكان،ر6ز7ق�ه� ف89ل7ي�9ن7ف6ق97 م6>ا آت8اه� الل>ه� 

هذا فيه دليل على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وهذا بالجاع .
وزوجته غنية ، فإنه ل يب على الزوجة أن تنف99ق علي99ه Hوأنه ل نفقة للزوج على زوجته ، فلو كان الرجل فقيا

.
 ] aــه hالل bــابbتaك aــهaب eمiت eــمbصbتeاع aنaإ iه bــدeعbوا بـfل ــ aضbت eــنbــا ل bم eــمiيكaف iت ه999ذا في999ه فض999ل العتص999ام ب999القرآن] وbقbــدe تـbرbكeــ

م8ن7 ت8ب6ع8 ه�د8اي8 ف8ل خ8و7ف¬ ع8ل8ي7ه6م7 و8ل ه�99م7الكري ، فهو عصمة لن اعتصم به ف الدنيا والخرة كما قال تعال ( ف
ق8ى ) . وقال تعال ( ي78ز8ن�ون8 ل: و8ل ي8ش997  ) أي : ل يض99ل ف ال99دنياإ6م>ا ي8أ7ت6ي89ن>ك�م7 م6نÌ ه�دىH ف8م8ن6 ات9>ب8ع8 ه�د8اي8 ف8ل ي8ض6

ول يشقى ف الخرة . 
ر6ي ف8إ6ن> ل8ه� م8ع6يش8ةH ض8ن7كاH و8ن78ش�99ر�ه�بل جاء التهديد فيمن أعرض ع9ن هذا القرآن فقال تعال (  و8م8ن7 أ8ع7ر8ض8 ع8ن7 ذ6ك7

 ) .ي89و7م8 ال7ق6ي8ام8ة6 أ8ع7م8ى
]. bتeــحbصbنbو bـتeيhدbأbو bــتeغhلbبـ eـدbق bـكhنbأ iدbه أbلiونb عbن�ى فbمbا أbنـeتiمe قbائaلiونb قbالiوا نbشeــ eسiت eمiت eنـbأbيس99ألون الن99اس ي99وم]  و

 بلغ البلغ البي . إقامة للحجة9 عليهم ، وإل فالرب سبحانه وتعال يعلم أنه رسوله القيامة عن النب 
 بلغ ونصح وأدى المانة .ونن نشهد أنه 
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 ] eدbه هbدe اللhهiـمh اشeـ بbعaهa السhبhابbةa يـbرeفـbعiهbا إaلbى السhمbاءa وbيـbنeكiتـiهbا إaلbى النhاسa « اللhهiـمh اشeـ eصaإaب bالbقbعليه99م، أن<99 ]فـ
، وهم شهدوا بذلك . قد بل>غ7ت� وأد>يت� ونصحت�

. وفيه دليل لهل السنة على صفة العلو ل سبحانه وتعال
ل�م /  bلaب bنhذbأ hمiئ_ا ثeيbا شbمiهbنـ eيـbل� بـbصiي eمbلbو , bرeصbعeلbى اhلbصbف bامbقbأ hمiث , bر eهfلظbى اhلbصbف bامbقbأ hمiث ,.

------------------------
. استحباب جع العصر مع الظهر ف عرفات9 وهذا المع ممع عليه ، بأذان واحد وإقامتي
 : ل99و تفرق99وا لف99اتت الماع99ة ، وص99لى ك99لالحكمــة مــن جمــع التقــديم هنــا Hليتف999رغ الن99اس لل999دعاء ، وأيض99ا

إنسان لوحده .
. ( ث أذن ث أقام ) : أن الطبة يوم عرفة قبل الذان ، لقوله
 أنه ل تشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر ، لقوله : ( ول يصل< بينهما. (
. أنه ل تشرع المعة للمسافر

يeهa,م /  bــدbي bــنeيbبـ aاة , فbجbعbلb بbطeنb نbاقbتaهa اbلeقbصeوbاءa إaلbى الصhخbرbاتa  وbجbعbلb حbبeلb اbلeمiشbــ bفaق eوbمeلbى اbتbى أhتbح bبaكbر hمiث
 ,bةbل eبـaقeلbا bلbب eقbتـ eاسbو. iصeرiالق bابbى غhتbيل_ حaلbق iةbر eفfالص eتbبbهbذbو iسeمhالش aتbبiرbى غhتbا_ حbفaاقbو eلbزbيـ eمbلbفـ

------------------------
 ] الراد بالوقوف هنا الكث ، ل الوقوف على القدمي فلم يزل واقفا_[ 

أي : ث رك9ب م99ن مك9ان خطبت9ه وص9لته ح9ت أت9ى الوق9ف ، وه9و عن99د الب99ل الع9روف ف ش99ال عرف99ة ، وتس9ميه
العامة جبل الرحة .

 وعرفة كلها موق9ف ، [ لق9ولهوقف99ت ههن9ا وعرف99ة كله9ا موق9ف ] لك9ن ي99ب عل99ى الواق9ف أن يتأك99د م99ن : 
حدودها ، وهي علمات يدها من يطلبها ، لن9ا واض9حة ، وم99ن وق9ف خارجه9ا ل يص9ح حج9ه لن ال9ج

عرفة .
 ووقت الوقوف : من زوال الشمس : لن النب. ومعه أصحابه ل يقفوا إل بعد الزوال 

وذه99ب بع99ض العلم99اء إل أن بداي99ة الوق99وف م99ن طل99وع الفج99ر ي99وم عرف99ة ل99ديث ع99روة ب99ن الض99رس ق99ال ( أتي99ت
ع –  بالوقف ال رسول   قل99ت : جئت ي9ا رس9ول ال م99ن جبل9ي طيء ، أكلل99ت مطي99ت ، وأتعب99ت– يعن بم97

ت89ن8ا :  نفسي ، وال ما تركت من جبل إل وقفت عليه ، فهل ل من ح99ج ؟ فق99ال رس99ول ال  ه6د8 ص98ل8 م98ن7 ش98
ه� و8ق8ض998ىه8ذ6ه6 - ف8ع8, و8ق8د7 و8ق8ف8 ب6ع8ر8ف8ة8 ق89ب7ل8 ذ8ل6ك8 ل8ي7لH أ8و7 ن89ه8ارHا, ف89ق998د7 ت8>9 ح8ج:99 : ب6ال7م�ز7د8ل6ف8ة6- ف89و8ق8ف8 م8ع8ن8ا ح8ت> ن8د7 ي89ع7ن6

س8ة�, و8ص8ح>ح8ه� ا8لتÌ9ر7م6ذ6ي:, و8اب7ن� خ�ز8ي87ة8}ت89ف8ث8ه�   ، قالوا : فقوله ( أو ناراH ) يشمل ما قبل الزوال وم99ا بع99ده  ر8و8اه� ا8ل87م7
.

والراج99ح ق99ول المه99ور ، وال99واب ع99ن ح99ديث ع99روة ب99ن مض99رس ب99أن ال99راد ب9( بالنه99ار ) في99ه خص99وص م99ا بع99د
 وفعل9 خلفائه من بعده .الزوال ، بدليل فعل النب 
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 فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفج99ر– ثلثاH – ( الج عرفات لقوله ،  وأما نايته : فطلوع الفجر9 يوم النحر 
فقد أدرك ) رواه أبو داود .

[ قاله ف الغن ] قال جابر : ( ل يفوت الج حت يطلع الفجر من ليلة جع ) . 
ينبغ9ي للح99اج أن يتف99رغ لل9دعاء ف ي9وم عرف9ة ، وينبغ99ي أن يك9ون ح9ال ال9دعاء مس99تقبل القبل99ة وإن ك9ان الب99ل

Hراجي99ا Hِ خلفه أو يينه أو شاله ، لن السنة استقبال القبلة ، ويرفع اليدين ، ول يزال هكذا ذاكراH ملبياH داعي99ا8
من ال أن يعله من عتقائه الذين يباهي بم اللئكة كما ف الديث : ( ما م99ن ي99وم أك99ثر م99ن أن يعت99ق ال

فيه عبداH من النار من يوم عرفة ، وأنه ليدنو ث يباهي بم اللئكة فيقول : ( ماذا أرادوا هؤلء ) .
:ل يعي النب ”قال شيخ السلم بل يدعو با شاء من الدعية،Hخاصا Hول ذكرا Hلعرفة دعاء خاصا “.
 وجوب البقاء بعرفة إل غروب الشمس ، لن هذا فعل النبولن الدفع قبل الغروب من أعم99ال الاهلي99ة 

الت جاء السلم بخالفتها .

 aال iولiسbر bعbفbدbو iةbامbسiأ bد_فeرbأbو iصeرiالق bابbى غhتbم / ح iيب وbقbدe شbنbقb لaلeقbصeوbاءa اbلز�مbامb حbتhى إaنh رbأeسbهbا لbيiصaــ
نbـى:  eمiيeلbا aهaـدbيaب iــولiقbيـbو   aهaل eحbر bكaرeوbم) bةbينaــكhلسbا ,bةbينaـكhلسbا , iـاسhلنbا ا بbــالa أbرeخbـى) أbيـfهbـ aحeلbا eن ا أbتbـى حbبeل_ مaــ كiلhمbــ

bــةbفaلbدeزiمeلbـى اbتbــى أhت bح ,bدbع تhــى تbصeــ bيل_ حaلbا قbهbل.    /eـمbلbو , aنeيbتـbــامbقaإbد{ و اءb بaــأbذbان{ وbاحaــ ا اbلeمbغeــرaبb وbالeعaشbــ فbصbــلhى بaهbـ
نـbهiمbا شbيeئ_ا eيـbبـ eب�حbسiي.

------------------------
 ] ه99و الوض99عمbـورaك رحلــه ] ه99و الي99ط ال99ذي يش99د إل اللق99ة ال99ت ف أن99ف البعي . [ شنق للقصــواء الزمــام[ 

 ] ه99و الت99ل اللطي99ف م99ن الرم99ل الض99خم،كلما أتى حبل_ال99ذي يع99ل علي99ه الراك99ب رجل99ه إذا م99ل م99ن الرك99وب .[ 
 ] وتسمى جعاH .المزدلفةوالعن إذا أتى حبلH من حبال الرمل أرخى لناقته قليلH من أجل أن تصعد [ 

يستحب الدفع من عرفة إل مزدلفة بعد غروب9 الشمس ( وهذا من واجبات الج ) .
. استحباب أن يكون بسكينة وهدوء
. ل يلزم من إرداف أسامة أن يكون أفضل من غيه
. يسن أن يمع بي الغرب والعشاء إذا وصل إل مزدلفة
 لفعل9 النب Hأن يصليهما بأذان واحد وإقامتي ، وأيضا. بعرفة 
. أنه ل يصلي بينهما نافلة
 لو صلى ف الطريق أجزأه ذلك لق99ولهوذه99ب اب9ن ح99زم إل أن99ه ل9و ( Hوطه9ورا Hجعل99ت ل الرض مس99جدا ) 

 ق99ال لس99امة ب99ن زي99د ( الص99لة أمام99ك ) ، لك99ن ه999ذا ق99ول ض99عيف،ص99لى ف الطري99ق ل ي99زئه لن الن99ب 
 لس99امة ( الص99لة أمام99ك ) لن99ه ل99و وق99ف ليص99لي وق99ف الن99اس ، ول99و أوقفه99م ف ه99ذا الك99انوق99ول الن99ب 

لكان ف ذلك مشقة عليهم .
. يب أن يصلي ف الطريق ، وذلك إذا خشي خروج وقت العشاء بنتصف الليل
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 ثبت عن النب ل9ديث أس9امة ب9ن زي99د ق99ال ( دف99ع رس99ول ال ، Hخفيف9ا Hأن9ه ب9ال وتوض9أ وض9وءا م99ن عرف99ة 
حت إذا ك9ان بالش99عب ن9زل فب9ال ث توض9أ ، فقل99ت ل9ه الص9لة ي9ا رس99ول ال ؟ ق99ال : الص9لة أمام99ك ) متف99ق

عليه .
 إن كان سار معه ويبول ويتوضأفهل يسن للنسان أن ينزل ف أثناء الطريق وف الكان الذي نزل فيه الرسول 

وض99وءاH خفيف99اH ؟ ال99واب : ل يس99ن ه99ذا ، لن ه99ذا وق99ع اتفاق99اH ، بقتض99ى الطبيع99ة حي99ث احت99اج أن يب99ول فن99زل
فبال .

 إذا وصل مزدلفة ف وقت الغرب فما الشروع ف حقه ؟ قيل : يؤخ9ر الصلة لفعل9 النب، وقيل : يقدم ، 
 من حي وصل إل مزدلفة صلى .لن النب 

 ق99د يق99ال : روى البخ99اري ع99ن اب99ن مس99عود أن99ه ق99دم مزدلف99ة العش99اء أو قريب99اH م99ن” : قــال الشــيخ ابــن عــثيمين
العشاء ، فأذ<ن وصلى الغرب9 ، ث دع9ا بعش9ائه فتعش99ى ، ث أذن فص99لى العش99اء ، وه99ذا ي99دل عل99ى أن9ه رض9ي ال
عنه لا وصل ف ه9ذا ال99وقت رأى أن ل يم99ع ، وبن9اء عل99ى ه9ذا نق9ول : م99ن وص99ل مبك99راH فليص99ل ث لينتظ9ر ح9ت
ي99أت العش99اء في99ؤذن ويص99لي العش99اء ، ف99إن ق99ال ال99اج : الراح99ة ل والس99هل عل99ي< أن أص99لي الغ99رب م99ن حي أن

ل وأصلي معها العشاء وأستيح ، نقول : ذلك جائز ول بأس به   .“أص6

رi  م /  eجbفeلbا bعbلbى طhتbح bعbجbطeضaا hمiث.
------------------------

أي يسن أن ينام حت يصبح .
 : لن الن99ب أول_لك99ن يس99تثن ال99وتر ف99إنه يص99ليه ول ي99تكه لس99باب : ،Hول حض99را Hك99ان ل ي99دعه ل س99فرا 

 أنثالثــا_ : أم99ر ب99ه أم99راH عام99اH ب99دون اس99تثناء ،  أن الن99ب ثانيـا_ : ي99وتر عل99ى راحلت99ه ف الس99فر ، ح99ت ك99ان 
عدم النقل ليس نقلH للعدم ، فإما أن يكون جابر سكت عن ذكره لنه ل يدري ، ول9ذا ل ين9ف ال9وتر كم9ا

 أن يك99ون ت99رك ذك99ره للعل99م ب9ه ، ولن9ه لي99س م99ن الناس99ك ،رابعا_ :نف99ى التنف99ل ف ق99وله [ ول يس99بح بينهم99ا ] 
والديث ف سياق الناسك .

وك99ذلك يش99رع قي99ام اللي99ل ، وق99د ثب99ت ع99ن أس99اء ، فق99د ثب99ت عنه99ا ( أن99ا نزل99ت ليل99ة ج99ع بالزدلف99ة ، فق99امت
تص9لي ، فص99لت س9اعة ، ث ق99الت : ي9ا بن ه99ل غ9اب القم99ر ؟ قل99ت : ل ، فص99لت س9اعة ، ث ق99الت : ه99ل

غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : ارتلوا ، فارتلنا ومضينا حت رمت المرة ... ) متفق عليه .
هل يوز أن يدفع م99ن مزدلف99ة قب9ل الفج99ر ؟ ق99ال بع99ض العلم99اء ي9وز بع9د منتص9ف اللي9ل للض99عفة م99ن النس99اء

والصبيان والكبار والعاجزين والرضى ، وقال بعض العلماء : إن العت99ب غ99روب القم99ر ، ول9ذلك ك9ان م99ن فق9ه
. Hأساء أنا تنتظر حت إذا غاب القمر دفعت ، وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريبا

 أن تفيض من ج7ع بليل ف99أذنلديث عائشة قالت ( كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة ، فاستأذنت رسول ال 
لا ) متفق عليه .

 ليلة الزدلفة ف ضعفة أهله ) متفق عليه .وعن ابن عباس قال ( أنا من قدم النب 
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أم999ا غي الض999عفاء والع999اجزين ف999المهور عل999ى أن999ه ي999وز أن ي999دفع آخ999ر اللي999ل ، وق999ال بع999ض العلم999اء ل ي999وز
ورجحه بعض الققي ، لكن الصحيح الواز ، والحوط البقاء حت صلة الصبح .

. فحجه صحيح مع الث وعليه دم Hوالبيت بزدلفة واجب من واجبات الج ، إذا تركه عمدا
ينb تـbبـbيhنb لbهi الصfبeحb بaأbذbان{ وbإaقbامbة{ . aح bر eجbى الفhلbصbم / و

------------------------
يسن ف صلة الفجر ف مزدلفة البادرة با ف أول وقتها ، مب9ادرة تك9ون غي معت9ادة ، ولع99ل ه99ذه الب9ادرة ليتس99ع

وقت الذكر والدعاء بعد الصلة .
. bامbرbالح bرaع eشbى المbتbى أhتbح bاءbوfصbالق bبaكbر hمiم / ث

------------------------
 ] هو جبل صغي بزدلفة والن السجد البن ف مزدلفة على الشعر الرام .المشعر الحرام[ 
في9ه أن9ه يس99ن للح99اج ف مزدلف99ة بع99د ص9لة الص99بح أن ي9أت الش99عر ال99رام فيق99ي علي9ه ويس99تقبل القبل99ة  وي99ذكر

ع8ر6 ال9987ر8ام6 ال ويهلله ويدعو كما قال تعال ( ت�م7 م6ن7 ع8ر8ف998ات� ف998اذ7ك�ر�وا الل>9ه8 ع6ن97د8 ال7م8ش997 ) ، وإن ل يتيس99رف8إ6ذ8ا أ8ف8ض7
 (وقفت ههنا وجع كل موقف) رواه مسلم.له الذهاب إل الشعر الرام دعا ف مكانه لقوله 

. على الاج أن يذر من تضييع هذه الدقائق الغالية
. Hيبقى للدعاء والذكر حت يسفر جدا 

. iسeمhالش bعiلeطbت eنbأ bلeبbقـ bعbفbدbم / ف
------------------------

يسن للحاج أن يدفع من مزدلفة إل من قبل طلوع الشمس من يوم العيد .
 ل نعلم خلفاH ف أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس “ .” قال ابن قدامة :
 أجع السلمون على أن الفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة “ .” قال ابن القيم :

 ، ومالفة لهل الاهلية .لفعل النب 
ر8  >999  ( ق9998ال8و8ع9998ن7 ع�م9998 ر6ق7 ث8ب6ي�999 و8أ8ن> ا8لن>ب6 ، و8ي89ق�ول�999ون8: أ8ش9997 ان�وا ل8 ي�ف6يض�999ون8 ح8ت>999 ت8ط7ل�999ع8 ا8لش>999م7س� ر6ك6ي8 ك9998  إ6ن> ا8ل7م�ش9997

  ر8و8اه� ا8ل7ب�خ8ار6ي:  . )خ8ال8ف8ه�م7, ث�> أ8ف8اض8 ق89ب7ل8 أ8ن7 ت8ط7ل�ع8 ا8لش>م7س� 
أي م99ن الش999راق ، أي أدخ99ل ف الش99روق ، والعن : لتطل999ع علي999ه أشــرق ] أي م99ن ج999ع كم99ا ج99اء ف رواي999ة [[ ل يفيضــون ] 

أي الن999ب ثم أفاض ] [ جبل معروف هناك ، وهو على يسار الذاهب إل من ، وهو أعظم جبال مكة ، ثبير ] الشمس ، [ 
 فأف9اض ) وف ح99ديث ج9ابر عن99د : ما جاء ف رواية أب داود الطيالسي : ( فخ99الفهم الن99ب ، والدليل على أن الراد هو النب 

.مسلم : ( ... فدفع قبل أن تطلع الشمس ) 
. ففي هذا الديث أن السنة ف الفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس

 ومالفة الشركي ، فإنم كانوا يبقون ف مزدلفة صبح يوم النحر حت تشرق الش99مس ، ث يفيض99ونلفعل النب 
إل من ، ففي هذا الديث تأكد الفاضة من مزدلفة وقت السفار قبل طلوع الشمس .
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 فق99د أس9اء وخ9الف ه9دي الن99ب Hأن م99ن ت9أخر عام9داوأم9ا م99ن تع99ذر علي9ه ذل99ك بع9د أن أخ9ذ ف الفاض9ة ، 
ولكن عاقه السي لشدة زحام ، أو خلل ف مركوبه ، أو نو ذلك فهو معذور .

.... حbتhى أbتbى بbطeنb مiحbس�ر{ فbحbرhكb قbلaيل_م /  aاسhبbعeلbا bنeب bلeضbفeلbا bفbدeرbأbو.
------------------------

ف هذا كيفي9ة ال99دفع م9ن مزدلف99ة ، وأن9ه إذا م9ر ب9وادي مس99ر ح9رك دابت9ه قليلH ، وه9ذه ه9ي الس9نة فيم99ن أت9ى بط99ن
( وادي مسر هو واد� بي مزدلفة ومن ل من هذه ول من هذه ) .مسر ، وكذا سيارته إن أمكن ، وإن كان ماشياH أسرع 

واختلف العلماء لماذا أسرع في وادي محسر :
لن ال أهل99ك في99ه أص99حاب الفي99ل فينبغ99ي للنس99ان أن يس99رع إذا م99ر< بأراض99يوقيــل : ه99ذا أم99ر تعب99دي .قيــل : 

العذاب .
وهذا تعليل عليل لمرين :

�غ8م<س ] حول البطح .-1
لن أصحاب الفيل ل يهلكوا هنا ، بل ف مكان يقال له [ ال

أن9ه ل يش99رع الس99راع لل99ذاهب ، ول يش99رع الس9راع لغي الق99ادم م99ن مزدلف99ة ، فل99و ك9ان عل99ى م9ا ذك99روا لش99رع-2
السراع لكل من مر< به ، وهم ل يقولون بذا .

 أن ي99الفهم ، كم99ا : لنم كانوا ف الاهلي9ة يقف9ون ف ه99ذا ال9وادي وي9ذكرون أم9اد آب9ائهم ، ف99أراد الن9ب وقيل
خالفهم ف الروج من عرفة ، وف الفاضة من مزدلفة . وال أعلم .

رbةb اbلhتaــي عaنeــدb اbلشhــجbرbةaم /  تhــى أbتbــى اbلeجbمeــ bى, حbر eبـiكeلbا aةbر ــ eمbجeلbــى اbلbع iجiر ــ eخbــي تaتhلbى اbط لbكb اbلطhرaيــقb اbلeوiسeــ ثiــمh سbــ
ا bه eنـ aاة{ مbصbل� حiك bعbم iبـ�ر bكiات{ يbيbصbح aعeبbسaا بbاهbمbرbف. فـeذbالخ iلeثaم

------------------------
في99ه أن الس99نة للح999اج إذا وص99ل إل من أن يب99دأ برم99ي ج99رة العقب99ة ، وق99د س99اها ج99ابر الك99بى ، وس99اها ب99ذلك

باعتبار ما قبلها من المرتي الصغرى والوسطى ، ولنا تنفرد بالرمي يوم العيد .
. فيمي جرة العقبة بسبع حصيات
. القصود من الرمي إقامة ذكر ال ، والقتداء برسول ال ، وتقيق التذلل
 أن وق99ت رم99ي ج99رة العقب99ة ي99وم النح99ر بع99د طل99وع الش99مس ، وه99ذا ه99و الفض99ل ، فف99ي ح99ديث ج99ابر ق99ال

 ي999وم النح999ر ض999حى ، وأم999ا بع999د ذل999ك ف999إذا زال999ت الش999مس ) رواه مس999لم ،  وأم999ا أه999ل( رم999ى رس999ول ال 
الع99ذار إذا وص99لوا ف آخ99ر اللي99ل ووص99لوا إل من ف99إنم يرم99ون ، وه99ذا ه99و الص99حيح م99ن أق99وال أه99ل العل99م ،

. Hفكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي وإل لا استفاد شيئا
 ه ع8ن97فف حديث اب9ن مس99عود كيفي9ة رم9ي ج9رة العقب9ة  )9 ع998ن7 ي68ين96ه6, و8ر8م98ىHار6ه6, و8م6ن أ8ن>9ه� ج8ع998ل8 ا8ل7ب89ي997ت8 ع998ن7 ي8س98

ا م8ق8ام� ا8ل>ذ6ي أ�ن7ز6ل8ت7 ع8ل8ي7ه6 س�ور8ة� ا8ل7ب89ق8ر8ة6 : ه8ذ8 ر8ة8 ب6س8ب7ع6 ح8ص8ي8ات� و8ق8ال8  ) متفق عليه .ا8ل87م7
 وأجع99وا عل99ى أن99ه م99ن حي99ث رم99ى ج99رة العقب99ة ج99از ،” قال النووي :واتفقوا على أن99ه م99ن حي99ث رماه99ا ج99از ، 

 .“سواء استقبلها ، أو جعلها عن يينه ، أو عن يساره ، أو رماها من فوقها ، أو أسفلها
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 وق99در حص9ى ال9ذف أك9ب م99ن حب9ة الم99ص– وه99ي بال9اء العجم99ة –وتكون الصى بثل حصى ال9ذف 
قليلH ، فل يوز أن يرمي بالجر الكبي فيؤذي السلمي ، ول بالصغي الذي ل يكن رميه .

 ، ي8 ا8لل>ه� ع8ن79ه�م8ا لديث و8السنة أن يكب مع كل حصاة ، لديث جابر هذا  أ8ن>ه� ك8ان8 ي89ر7م6ي(ا6ب7ن6 ع�م8ر8 ر8ض6
بÌ9ر� ع8ل998ى أ8ث998ر6 ك�99لÌ ح8ص998اة� , ي�ك8 ب7ع6 ح8ص998ي8ات� ن79ي8ا, ب6س998 ر8ة8 ا8ل99د:  .... هك99ذا رأي99ت رس99ول ال يفعل99ه ) متف99قا8ل87م997

عليه .
. مرة واحدة ل يزئه إل عن واحدة Hويكون الرمي بصى متعاقبات ، فلو رمى السبع جيعا
 ) ل يزئه .رمىقوله Hنستفيد أنه لبد من الرمي ، فلو وضع الصى وضعا ( 
 ل يذكر جابر من أين أخذ النب ، حصى جرة العقبة ، وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معي 

 التقطها م9ن من ، وبعض9هم ق9ال إن9ه التقطه9ا م99ن م99وقفه ال9ذي رم99ى في9ه ، وبعض9هم ق9البعضهم قال أن النب 
إن999ه التقطه999ا م999ن طريق999ه ل999ديث الفض999ل وفي999ه ( ح999ت إذا دخ999ل مس999راH وه999و م999ن من ، ق999ال : عليك999م بص999ى 
الذف ... ) وبذا جزم ابن القيم ، والقص99ود أن9ه لي99س للحص99ى مك9ان معي ، وأم9ا م9ا يعتق9ده بع9ض الع99وام أن

. Hعلى أن يكون واجبا Hالستحب أن ي�لتقط الصى من مزدلفة فهذا ل أصل له فضل
 له  بدعة .– كما يقول شيخ السلم ابن تيمية –أنه ل يغسل الصى ، فإن غس7
. ما يذكر أن الرمي إغااظة للشيطان فهذا ل أصل له
 لديث ابن عب9اس وأس9امة ق99ال (– وهذا مذهب9 جهور العلماء –يقطع الاج التلبية عند رمي جرة العقبة 

 يلب حت رمى جرة العقبة ) رواه البخاري .ل يزل النب 
 ،وقيل: لض99يق الك99ان، قيلل يقف بعد جرة العقب99ة لل99دعاء ، وق99د عل99ل بع99ض العلم99اء الس99بب بع99دة عل99ل:

 : لنا ليست من من .وقيللنا انتهت العبادة ، 
، aهaيaد رbكbهi فaـي هbـ رb مbـا غbبـbرb ، وbأbشeــ تaينb بaيbـدaهa ، ثiـمh أbعeطbـى عbلaيhـا_ فـbنbحbـ aسbثا_ و bلbث bرbحbنbفـ aرbحeنbى المbلaإ bفbرbصeان hمiم / ث

مaهbا وbشbرaبbا مaنe مbرbقaهbا . eحbل eنaم bلbكbأbت ، فbخaبiطbر{ ، و eدaي قaت فbلaعiجbة{ فbعeضaبaة{ بbن bدbل� بiك eنaم bرbمbأ hمiث
------------------------

فيه دليل على أنه يسن للحاج بعد الرمي أن ينحر هديه .
ال9دي عل99ى التمت9ع والق9ارن ، أم99ا التمت99ع بن9ص الق99رآن ق99ال تع99ال ( فم99ن تت9ع ب9العمرة إل ال99ج فم99ا استيس99ر

من الدي ) ، وأما القارن فوجوب الدي عليه هو مذهب9 جهور العلماء ، قياساH على التمتع .
ودم التمت9999ع والق9999ران دم نس9999ك وعب9999ادة ، فه9999و دم ش9999كر حي9999ث حص9999ل للعب9999د ن�س�9999كان ف س9999فر واح9999د ودم

 فلي999س ه999و دم ج999بان - ، وأم999ا دم–واح999د .ول999ذا ك999ان دم التع999ة والق999ران م999ا يؤك999ل من999ه ويه999دى ويتص999دق 
الظور ل يؤكل منه ول يهدى ، فهو يصرف على الفقراء .

ن7 ل978 ي968د7فإن عدم الدي فقد قال تعال ( ف ي6 ف8م998 ن8 ال987د7 ر8 م996 ت89ي7س98 ا اس7 ر8ة6 إ6ل8 ال987جÌ ف8م998 ن7ت�م7 ف8م8ن7 ت88ت>ع8 ب6ال7ع�م7 إ6ذ8ا أ8م6
د6 ج6 ر6ي ال7م8س997 ل�99ه� ح8اض996 ن7 ل9978 ي8ك�99ن7 أ8ه7 ل998ة¬ ذ8ل996ك8 ل6م998 ر8ة¬ ك8ام6 ب79ع8ة� إ6ذ8ا ر8ج8ع7ت�99م7 ت6ل997ك8 ع8ش998 ي8ام� ث8لث998ة6 أ8ي>99ام� ف996 ال9987جÌ و8س998 ف8ص996

 صيام ثلثة أيام ف الج وسبعة إذا رجعتم .– كما أخب ال –) . فعليه ال87ر8ام6 
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أن ل يوجد هدي ف السواق ، أو أن يوجد بيمة أنعام لكنه ل يلك الثمن .ومعنى ل يجد الهدي : 
 ، الص99حيح أن يب99دأ م99ن حي إحرام99ه ب99العمرة ، ويك99ونمتى يصــومها ؟بالنس99بة لص99يام الثلث99ة أي99ام ف ال99ج 

 ] لق99ول عائش9ة واب99ن عم99ر13 ،9 12 ،9 11آخرها آخر أيام التش9ريق ، والفض99ل أن تص9ام أي9ام التش99ريق [ 
ق99ال ( ل يرخ99ص ف أي99ام التش99ريق أن ي�ص99من إل ل99ن ل ي99د ال99دي ) رواه البخ99اري ، فظ99اهر ه99ذا الن99ص أن
الص999حابة ك999انوا يص999ومونا ف أي999ام التش999ريق ، وص999ومها ف أي999ام التش999ريق ص999وم ل999ا ف أي999ام ال999ج ، لن أي999ام

التشريق أيام حج .
لكن هل يلزم التتابع ؟ إن ابت99دأها ف أول ي99وم م99ن أي9ام التش99ريق ل9زم التت9ابع ، لن9ه ل ي9وز أن ت9ؤخر ع99ن أي9ام

التشريق ، وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة .
فائدة :

 فحل99ق )ل ي99ذكر ج9ابر الل99ق ف ه99ذه الرواي99ة ، لك99ن ج9اء عن99د أح99د م99ن ح99ديث ج9ابر ( ... ن99ر رس99ول ال 
 أتى من ، فأتى الم9رة فرماه99ا ، ث أت99ى منزل99ه بن ون9ر ، ث ق99ال للحلق :وف حديث أنس ( أن رسول ال 

خذ ، وأشار إل جانبه الين ث اليسر ، ث جعل يعطيه الناس) .
وهذا يدل على أن السنة أن يكون اللق بعد النحر ( رمي ، نر ، حلق ) .

وقد سبق مباحث اللق وأنه لبد من تعميم الرأس ، وأن اللق9 أفضل9 من التقصي9 .
 ) بيده وهذه حكمة فإنه على قدر عمره .63النب نر ( 
. جواز التوكيل ف ذبح الدي
 تأكد الكل من الدي ، لنه. أمر من كل بدنة بقطعة 

 aال iولiسbر bبaكbر hمiم / ث. تeيbى البـbلaإ bاضbفbأbف 
------------------------

 ] أي : طاف طواف الفاضة .فأفاض [ 
فيه دليل على استحباب طواف الفاضة بعد الرمي والنحر واللق إن تيسر ، وإل فالمر فيه سعة .

) ث�>99 ل7ي89ق7ض�99وا ت89ف8ث89ه�99م7 و8ل7ي�وف�99وا ن�99ذ�ور8ه�م7 و8ل7ي8ط>و>ف�99وا ب96ال7ب89ي7ت6وه99ذا الط99واف رك99ن م99ن أرك99ان ال99ج بالج9اع ق99ال تع99ال
 ) .ال7ع8ت6يق6

 السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنب. 
. للحاج تأخيه ، لكن ل يوز عن ذي الجة

ف99إن ك99ان متمتع99اH أت99ى بالس99عي بع99د الط99واف ، لن س99عيه الول ك99ان للعم999رة ، ف99التمتع علي99ه ط99وافي وس99عيي ،
فيطوف طواف العمرة ويسعى ، ويطوف طواف الج ويسعى .

 ) ل يعي99دا الس99عي م99رةوأم99ا الق99ارن والف99رد : ف99إن كان99ا ق99د س99عيا بع99د ط99واف الق99دوم ( وه99و أفض99ل لفع99ل الن99ب 
 ول أصحابه الذين بقوا على إحرامهم ...)أخرى ، لديث جابر قال ( ل يطف النب 

 أعمال يوم العيد الفضل ترتيبها كما فعل النب: 
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رم99ي ، ث ن99ر ، ث حل99ق ، ث ط99واف ، ث س99عي ، ف99إن أخ99ل بتتيبه99ا ول99و متعم99داH فل ش99يء علي99ه ، وه99ذا ق99ول
جهور العلماء . 

ا  ل99ديث  ي8 ا8لل>99ه� ع8ن79ه�م998 ر6و6 ب997ن6 ا8ل7ع998اص6 ر8ض996 , ف8ج8ع8ل�99وا أ8ن> ر8س�99ول8 ا8لل>99ه6 (ع8ب997د6 ا8لل>99ه6 ب997ن6 ع8م997 ة6 ا8ل997و8د8اع6  و8ق998ف8 ف996 ح8ج>99
, ع�ر7 : ل978 أ8ش97 , ف89ق998ال8 ر� اء8 آخ98 ر8ج8 " ف8ج998 : " ا6ذ7ب98ح7 و8ل8 ح98 , ف8ح8ل8ق997ت� ق89ب97ل8 أ8ن7 أ8ذ7ب98ح8. ق998ال8 ع�ر7 أ8ل�ون8ه�, ف89ق8ال8 ر8ج�ل¬: ل9978 أ8ش997 ي8س7
ر8ج8 : " ا6ف79ع8ل7 و8ل8 ح998 ء� ق�دÌم8 و8ل8 أ�خÌر8 إ6ل> ق8ال8  و8ل8 ح8ر8ج8 " ف8م8ا س�ئ6ل8 ي89و7م8ئ6ذ� ع8ن7 ش8ي7

: " ا6ر7م6 , ق8ال8 ف89ن8ح8ر7ت� ق89ب7ل8 أ8ن7 أ8ر7م6ي8
  م�ت9>ف8ق¬9 ع8ل8ي7ه6. ) 

لو قدم السعي على الط9واف ف ي9وم النح9ر ج9از ، خلف9اH لك9ثر ”قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال : 
 .“أهل العلم 

. bر eهfالظ bةhكbمaى بhلbصbم / ف
------------------------

 ص999لى الظه999ر ي999وم النح999ر بك999ة ، وج999اء ف الص999حيحي ع999ن اب999ن عم999ر ( أن999هف ح999ديث ج999ابر ه999ذا  أن الن999ب 
 ص99لى الظه99ر بك99ة ، ث خ99رج إل من فوج99د بع99ض أص99حابه ل : أن يق99ال أن الرس99ول  والجمــعص99لها بن )

يصل< ، فصلى بم إماماH ، فتكون صلته ف من معادة ، كما وقع له ف بعض حروبه .
:م /  bــالbقbفـ ,bمbز قiونb عbلbــى زbمeــ , يbسeــ aــبaلhطiمeلbا aــدeبbــي عaنbى بbتbــأbف) eــمiكbبaلeغbيـ eنbأ bلeــوbلbفـ , aــبaلhطiمeلbا aــدeبbــي عaنbــوا بiعaزeنaا 

 iهeن aم bبaرbشbو_ا فeلbد iوهiلbاوbنbفـ , eمiكbعbم iتeعbزbنـbل eمiكaتbايbق aى سbلbع iاسhلنbم�. ) اaل eسiم iاهbوbر
------------------------

.“ معناه أتاهم بعد فراغه من طواف الفاضة ”  [ فأتى عبد المطلب يسقون على زمزم ] قال النووي :
ن العم99ال ال99ت ك99انت تق99وم ب99ا قري99ش ف الاهلي99ة وف ، لن99م ك99انوا مس99ؤولي ع99ن الس99قاية، الس99قاية ه99ذه م996

نة ال99ت ح99ج فيه9ا الن99ب ص99لى ال علي99ه وعل99ى آل99ه وس99لم ك99ان الس99ؤول� ع99ن الس99قاية العب99اس ب99ن عب99د تل99ك الس>99
الطل99ب ، ه99و الس99ؤول، ول99ذلك اس99تأذن الن99ب> علي99ه الص99لة والس99لم أن ي99بيت8 ف مك99ة، وأن ي99تك ال99بيت ف
ن أج99ل س99قاية الجي99ج ف مك99ة ، ف99النب علي99ه الص99لة والس99لم بع99دما ط99اف ط99واف8 (م6ن) لي99ال8 التش99ريق م996

الفاضة وصلى بكة :
قiونb الeمiطhلaــبa عbبeــدa أbتbــى بbنaــي[ ــ eسbــى يbلbع ،bمbز معن999اه يغرف999ون بال999دلء ويص999بونه ف الي999اض” : قــال النــووي ] زbمeــ

. “ونوها ويسبلونه للناس

: bالbقbوا [ فـiعaزeـي انaنbب aــدeبbع aــبaلhطiمeش99اء ، هك99ذا ق99ال الن99ووي،الÌلء وان7ز6ع�وه99ا بالرÌت89ق�وا بال99د ] الن9>ز7ع هن99ا معن99اه : اس997
  .يعن: اجتهدوا ف سقاية الناس، وانز6عوا الاء8 م6ن البئر

 ]bلeوbلbفـ eنbأ eمiكbبaلeغbيـ iاسhى النbلb؛ عeمiكaتbايbق aس iتeعbزbنـbل eمiكbعbمعناه لول خ9وف أن يعتق99د الن9اس” : قال النووي ] م
ذلك من مناسك الج ويزدحون عليه بيث يغلب9ونكم وي9دفعونكم ع99ن الس9تقاء لس9تقيت معك99م لك9ثرة فض9يلة

.“هذا الستقاء 
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] وهذا ي8د�ل:ك عل99ى تواض99ع الن99ب علي9ه الص9لة والس99لم لن الن99ب ص99لى ال علي99ه وعل99ىلbنـbزbعeتi مbعbكم وف قوله [
ن الش99اركة معه99م ف ه99ذا العم99ل العظي99م وه99ذا الش99رف، خدم99ة الجي99ج ش99رف، ك99انت الن99اس آل99ه وس99لم م8ن89ع998ه� م996
ت8ظن أنه شرف م6ن قدي، م6ن الاهلية، فهذا شرف عظيم أن ت99دم ض9يوف8 الرح99ن وح�ج9اج8 ال9بيت ال99رام، والن99ب
عليه الصلة والسلم أراد أن يشارك ف هذا العمل الليل، ولكن خش99ي أن ي8غل99ب الن99اس� بن عب99د الطل99ب عل99ى

هذا الشرف، على سقايتهم.
] iوهiلbاوbنbو_ا فـeلbد bبaرbشbف  iهeن aناولوا النب> م [ .ا فشرب9 منه. انتهى الديثHدلو

مسألة :
متى يحصل التحلل الول ؟

يصل التحلل�9 الول باثني م6ن حلق� ورمي� وطواف .
هذا الذي عليه جهور الفقهاء : أن التحلل9 الول يصل باثني م6ن ثلثة: الرمي، اللق، الطواف.

؛ تللت8 التحلل8 الول. إذا فعلت8 اثني من هذه؛ تل>لت8 التحلل98 الول يعن: إذا رميت8 وحلقت8
 : ي68ل: لك كل: شيء� م6ن مظورات الحرام إل النساء.ومعنى التحلل الول

يعن: تلق ش8عر8ك، ت�قلÌم أاظافرك، ت�9غ8ط<ي رأسك، تلبس الثياب، وتضع الطي9ب، ك99ل ش9يء م996ن مظ99ورات الح99رام
يل لك إل النساء .

، ذه99ب إل ه99ذا بع99ض�فقطوذهب بعض� الققي م6ن أهل العلم إل أن التحلل98 الول يص99ل برم99ي ج99رة العقب99ة 
الققي، وص99ححه الم99ام� الفقي99ه النبل99ي ش99يخ� ال99ذهب اب99ن� قدام99ة رح99ه ال ف كت99ابه "الغن"، أن99ه يص99ل برم99ي

جرة العقبة فقط.

والحوط الول .
: أما التحلل الثاني

 أن99ه ي9968ل: ل99ك ك99ل: ش99يء ح99ت النس99اء، ح99ت ال99وطء ي99ل<، ه99ذا الف99رق بي التحل99ل الول والتحل99ل الث99ان :فمعناه:
يصل بالثلثة، مع السعي إذا كان النسان عليه سعي.

يعن النسان إذا رمى وحلق وطاف؛ تلل9 التحلل الكب، ح8ل> له كل: شيء.
البيات في منى { أيام التشريق } :

يرجع الاج بعد الطواف والسعي إل من فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها .
يلزمه البيت ليلة الادي عشر والثان عشر والثالث عشر إن تأخر .

 لتشريق الناس لوم الضاحي فيه9ا ، وه99ي تق99ديها ونش99رها– أي أيام التشريق –سيت بذلك ” قال النووي :
.“ف الشمس 

الرمي أيام التشريق :
يرمي المرات الثلث ف كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات .
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( يرمي المرة الول ث يتقدم فيق99وم مس99تقبل القبل9ة قيام9اH ط9ويلH في9دعو رافع9اH ي9ديه ، ث يرم99ي الم99رة الوس99طى ث
يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياماH طويلH في9دعو وه9و راف9ع ي9ديه ، ث يرم99ي ج9رة العقب99ة فينص99رف ول

يقف للدعاء ) .
يكون الرمي أيام التشريق بعد الزوال :

 يرمي يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فبعد الزوال ) . رواه مسلم9عن جابر قال : ( رأيت رسول ال 
وعن ابن عمر قال : ( كنا نتحي زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا ) . رواه البخاري 

وما يدل على أن9ه ل ي99زئ الرم99ي قب99ل ال9زوال : أن9ه ل9و ك9ان الرم99ي” : قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال
 ل9ا في9ه م99ن فع99ل العب9ادة ف أول وقته9ا م99ن وج9ه ؛ ول9ا في9ه م99ن التيس99ي عل9ى العب9ادقبل الزوال جائزاH لفعل99ه الن9ب 

 يعتم99د أن ي99ؤخر ح99ت ت99زولم99ن وج99ه آخ99ر ؛ ول99ا في99ه م99ن تطوي99ل ال99وقت م99ن وج99ه ث99الث ، فلم99ا ك99ان الرس99ول 
 م99نالشمس مع أنه أشق على الناس ؛ دل< هذا على أنه قب99ل ال99زوال ل ي99زئ ، وي99دل ل99ذلك أيض99اH أن الرس99ول 

حي أن ت99زول الش99مس يب99ادر ب99الرمي قب99ل أن يص99لي الظه99ر ، وك99أنه ي99تقب بف99ارغ الص99ب زوال الش99مس ليم99ي ث
 .“يصلي الظهر 

وقال بعض العلماء : يوز مطلقاH وهو قول عطاء ،وقال بعضهم:يوز يوم النفر الول وهو قول أب حنيفة.
يجوز الرمي بالليل :

 يرمون ليلH ) رواه ابن أب شيبة .وقد قال بعض السلف ( كان أصحاب رسول ال 
 شرط ، وقال بعض العلماء– بأن يرمي الول ث الوسطى ث العقبة –الذهب أن التتيب ف رمي المرات 

: التتيب واجب ليس بشرط ، بعن أن النس9ان ي9أث ب9تكه ، ولك99ن إن نس9ي أو جه9ل يص9ح ، وه99ذا الق99ول
أرجح والول أحوط .

. البيت بن ليال التشريق واجب من واجبات الج . وسيأت دليله
إذا رم99ى الم99ار ف الي99وم الث99ان عش99ر فق99د انته99ى م99ن واج99ب ال99ج ، فه99و بالي99ار إن ش99اء بق99ي ف من للي99وم

الثالث عشر ورمى المار بعد الزوال ، وإن شاء نفر منها .
ن6 ات9>ق998ىقال تعال:  6 ف8ل إ6ث87 ع8ل8ي7ه6 و8م8ن7 ت8أ8خ>ر8 ف8ل إ6ث987 ع8ل8ي997ه6 ل6م998 (و8اذ7ك�ر�وا الل>ه8 ف6 أ8ي>ام� م8ع7د�ود8ات�9 ف8م8ن7 ت89ع8ج>ل8 ف6 ي89و7م8ي7

.(...
والتأخر أفضل :

 ، ولنه أكثر عمل. Hلنه فعل النب 
لك99ن إذا غرب99ت الش99مس ف الي99وم الث99ان عش99ر قب99ل نف99ره م99ن من فل يتعج99ل حينئذ ، لن ال ق99ال : ( فم99ن

تعج99ل ف ي99ومي ...) فقي99د التعجي99ل ف الي99ومي ول يطلق99ه، ف99إذا انته99ت اليوم99ان فق99د انته99ى وق99ت التعجي99ل،
واليوم ينتهي بغروب شسه ) .

إذا ت99أخر ال999اج إل الغ999روب ي999وم الث999ان عش999ر بغي اختي99اره ، مث999ل : أن يت999أهب للس999فر ويش999د رحل999ه فيت999أخر
خروجه من من بسبب زحام السيارات أو نو ذلك فإنه ينفر ول شيء عليه لو غربت عليه الشمس قبل أن

يرج من من ) .
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يط99ئ بع99ض الن99اس ف ق99وله تع99ال : ( فم999ن تعج999ل ف ي999ومي فل إث علي99ه ... ) حي99ث اظن99وا أن ي999وم الث99ان
عش99ر ه9و الي99وم ال99ادي عش99ر واظن99وا أن الي99وم الول ه9و ي9وم العي99د ، ولي9س الم99ر ك99ذلك ، إن99ا اليوم99ان ه9ا :

الادي عشر والثان عشر ) .
إذا نفر الاج من من وانتهت أعمال الج ، وأراد السفر إل بلده ، فإنه ل يرج حت يطوف طواف ال99وداع

. (

انb م /  ــ bكbو : aــاس hلنaل iــولiقbيـbو , bك عbــلi اbلeمbنbاسaــ eفbيـ ) eمiكbك مbــلi مbــا يbكiــونi مaــنe اbلeحbــج�:،  )خiــذiوا عbن�ــي مbنbاسaــ eكbأbف
اءi بaالنhبaي�  bدaتeق aلbاeمiه eنـbع iهhللbا bي aضbر - aهaابbحeصbأbو aيهaف . 

------------------------
>9999 ه9999ذا ال9999ديث رواه مس9999لم ع9999ن ج9999ابر ق9999ال ( ر6 و8ي89ق�9999ول�  ر8أ8ي99997ت� الن>ب6 ل8ت99996ه6 ي89و7م8 الن>ح99997 ل6ت8أ7خ�9999ذ�وا(  ي89ر7م99996ى ع8ل99998ى ر8اح6

ك8ك�م7 ف8إ6نÌ ل8 أ8د7ر6ى ل8ع8لÌى ل8 أ8ح�ج: ب89ع7د8 ح8ج>ت6 ه8ذ6ه6  ) .م8ن8اس6
 ، وحثه9م عل99ى العتن9اء بالخ9ذ عن9ه وانته9از ” في9ه إش9ارة إل ت9وديعهم وإعلمه99م بق99رب وف9اته قال النووي :

الفرصة من ملزمته ، وتعلم أمور الدين ، وبذا سيت حجة الوداع “ .
 يستحب للحاج أن يقتدي بالرسولف جيع أفعال9 ال99ج ح99ت الس99نونة ، لن9ه ه99و الس99وة والق99دوة ، كم9ا 

ر8 قال تعال ( خ6 و8ة¬ ح8س8ن8ة¬ ل6م8ن7 ك8ان8 ي89ر7ج�و الل>ه8 و8ال7ي89و7م8 ال7 ) .ل8ق8د7 ك8ان8 ل8ك�م7 ف6 ر8س�ول6 الل>ه6 أ�س7
 واتباعه ( وإن تطيعوه تتدوا ) .وهذا أيضاH من علمة  مبته 

رbامiم / eحaeلbا : bيaي هaتhلbا aةbعbبـeرb eلbا aانbكeرb eلbى: اbلbع fاجbحeلbا bرbصbت eقـaا eوbلbو .
------------------------

ذكر الصنف أركان الج :
جع ركن ، والركن جانب البيت القوى .الركان : 

 ” أركان الج هي أبعاضه وأجزاؤه الت ل يتم إل با “ .قال شيخ السلم :
 وهو نية الدخول ف النسك ) .( الول : الحرام :

 : ( إنا العمال بالنيات ) .وهو ركن بالجاع ، لديث عمر قال : قال رسول ال 
 .وbالeوiقiوفi بaعbرbفbةbم / 

------------------------
وقد أجع العلماء على أنه ركن من أركان الج ، وأنه ل يصح الج بدونه .

 : ( الج عرفة ) .لقوله 
. Hيسيا Hأنه يزئ الوقوف بعرفة ولو جزءا
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 ، لكن ل بد أن يكون أهل_ للوقوف :أن من وقف ولو لظة ف عرفة فقد ت حجه
 : وعل99ى ه9ذا فل9و ك9ان ل يص99لي ، ووق9ف بعرف9ة ، وبع9د ال99دفع منه9ا ص99لى ، فل يص9ح حج9ه ، لن9ه حيمسلم

الوقوف ليس أهلH للحج .
 : فإن كان منوناH ل يصح وقوفه ، وغي سكران ، وغي مغمي عليه .عاقل_
 خلف ف أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر .ل

[ قاله ف الغن ] قال جابر : ( ل يفوت الج حت يطلع الفجر من ليلة جع ) . 

.وbالطhوbافiم / 
------------------------

أي طواف الفاضة .
 .“ وهو ركن ل يتم الج إل به ل نعلم فيه خلفاH ” قال في المغني :

 ) .( و8ل7ي8ط>و>ف�وا ب6ال7ب89ي7ت6 ال7ع8ت6يق6قال تعال 
. هذا الطواف الفضل أن يكون يوم العيد بعد الرمي والنحر واللق ، ويوز فعله ف أيام التشريق

.وbالسhعeيiم / 
------------------------

وهو ركن عند جهور العلماء .
.(إ6ن> الص>ف8ا و8ال7م8ر7و8ة8 م6ن7 ش8ع8ائ6ر6 الل>ه6 ) لقوله تعال : 

 : ( اسعوا فإن ال كتب عليكم السعي ) . رواه أحدوقال 
رbامi مaنe اbلeمaيقbاتaم /  eحaeلbا : bيaي هaتhلbا aاتbب aاجbوeالbو.

------------------------
ذكر الصنف واجبات الج وذكر الول : وهو الحرام من اليقات ، فيجب على ال99اج أو العتم99ر أن ي99رم م99ن

اليقات ، ول يوز أن يتجاوزه بغي إحرام إذا أراد الج أو العمرة .
 : ( يهل أهل الدينة ... ) وهذا خب بعن المر .لقوله 

 لهل الدينة ذا الليفة ... ) . رواه البخاري .وقال ابن عمر : ( فرض رسول ال 
.وbالeوiقiوفi بaعbرbفbةb إaلbى اbلeغiرiوبaم / 

------------------------
 مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إل الغروب .لفعل النب 

 . ]7[ المتع9 : ولن الدفع قبل الغروب فيه مشابة لهل الاهلية لنم يدفعون قبل الغروب . 
 ال99دفع إل م99ا بع99د غ99روب الش99مس ث مب99ادرته ب99ه قب99ل أن يص99لي الغ99رب م99ع أن وق99ت الغ99رب ق99دفت99أخي الن99ب 

دخل ، يدل على أنه ل بد من البقاء إل هذا الوقت ، وكأنه عليه الصلة والسلم منوع حت تغرب الشمس .

40



رa بaمiزeدbلaفbةbم /  eحhلنbا bةbل eيـbل iيتaبbمeالbو  .
------------------------

فالبيت بزدلفة من واجبات الج ، وهذا قول الكثر .
اك�م7 لقوله تعال (  ع8ر6 ال87ر8ام6 و8اذ7ك�ر�وه� ك8م8ا ه8د8 ) .ف8اذ7ك�ر�وا الل>ه8 ع6ن7د8 ال7م8ش7

 ( وقفت ههنا وج7ع كلها موقف ) رواه مسلم .وقال 
وذهب بعض العلماء إل أن ذلك سنة ، وذهب بعضهم إل أنه ركن .

رaيقa بaمaن_ىم /  eشhلتbا aامhيbي أaالbيbلbو.
------------------------

أي : ومن واجبات الج البيت بن ليال التشريق .
ي8 ا8لل>ه� ع8ن79ه�م8الديث  ت8أ7ذ8ن8 ر8س�99ول8 ا8لل>99ه 6 أ8ن> ا8ل7ع8ب>اس8 ب7ن8 ع8ب7د6 ا8ل7م�ط>ل6ب6  ( ا6ب7ن6 ع�م8ر8 ر8ض6 8 ا6س7 ة8 ل8ي998ال6  أ8ن7 ي8ب6ي99ت8 ب86ك>9

ق8اي8ت6ه6, ف8أ8ذ6ن8 ل8ه�  ل6 س6 , م6ن7 أ8ج7 Hم�ت9>ف8ق¬ ع8ل8ي7ه6)م6ن   .
 فأذن له ، ولو ل يكن واجباH ما احتاج إل الستئذان .فالعباس استأذن رسول ال 

. الراد بالبيت : القامة بن أكثر الليل
 رخص النبم6  ف عدم البيت ف من لصاحب سقاية الاج ولرعاة البل ، كما ف حديث ب997ن6 ع998د6يÍ ع8اص6

 ) 6أ8ن> ر8س�ول8 ا8لل>ه 9<6, ث� ر6, ث�>9 ي89ر7م�9ون8 ا8ل7غ98د6 ل6ي89و7م8ي7 , ي89ر7م�9ون8 ي89و7م8 ا8لن>ح97 99Hب96ل6 ف96 ا8ل7ب89ي7ت�وت98ة6 ع98ن7 م6ن  أ8ر7خ8ص8 ل6ر�ع8اة ا8ل67
ر6  ب>ان8)ي89ر7م�ون8 ي89و7م8 ا8لن9>ف7 س8ة�, و8ص8ح>ح8ه� ا8لتÌ9ر7م6ذ6ي:, و8اب7ن� ح6  .  ر8و8اه� ا8ل87م7

هل يعذر لغي هؤلء ؟
 ومث99ل ذل99ك ف وقتن9ا الاض99ر رج99ال ال9رور ، والم99ن ، وم99ن ذل99ك”قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال : 

الطب99اء ، ف99إنه يس99مح ل99م ف ت99رك ال99بيت ، فك99ل م99ن يش99تغل بص99لحة عام99ة يع99ذر ف ت99رك ال99بيت قياس99اH عل99ى
 .“السقاية والرعاية 

مbارaم /  aجeلbا iيeمbرbو.
------------------------

.رواه التمذي   ( إنا جعل الطواف بالبيت وبي الصفا والروة ورمي المار لقامة ذكر ال ) لقوله 
لنه عمل يتتب عليه الل فكان واجباH ليكون فاصلH بي الل والحرام .

يرiم /  aصeقhلتـbا eوbأ iقeلbحeالbو .
------------------------
د8 ال87ر8ام8 إ6ن7 ش8اء8 الل>ه� آم6ن6ي8 م�8لÌق6ي8 ر�ؤ�وس8ك�م7) لن ال جعله وصفاH ف الج والعمرة فقال: خ�ل�ن> ال7م8س7ج6  ( ل8ت8د7

ل يذكر الؤلف السابع : وهو طواف الوداع ، وهو من واجبات الج .
ا ق998ال8 ي8 ا8لل>99ه� ع8ن79ه�م98 , إ6ل> أ8ن>9ه� خ8ف>9ف8 ع998ن6 ال987ائ6ض6 (ع8ن7 ا6ب97ن6 ع8ب>9اس� ر8ض96 د6ه6م7 ب96ال7ب89ي7ت6 ر8 ع8ه97 ر8 ا8لن>9اس� أ8ن7 ي8ك�9ون8 آخ96 )أ�م996

م�ت9>ف8ق¬ ع8ل8ي7ه6  . 
وف رواية ( ل ينصرفن< أحدكم حت يكون آخر عهده بالبيت ) .
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فإن قيل : قد يكون المر للستحباب :
يقال : هذا ل يصح لوجهين :

أن الصل ف المر الوجوب ، إل بدليل .الول : 
أنه قال : خفف عن الائض ، والتخفيف ل يقال إل ف مقابل اللزام .الثاني : 

. سقوط طواف الوداع عن الائض ، ومثل الائض النفساء
 ) دلي99ل عل99ى أن م99ن ك99ان م99ن أه99ل مك99ة ف99إنه ل ي99ب علي99ه ط99واف وداع ، لن99ه ل99نل ينصرفن ...  ق99وله (

ينفر من مكة .
 ) دليل على أن99ه ي99ب أن يك99ون ط9واف ال9وداع ه9و آخ9ر ش9يء يفعل99ه ف مك99ة ، ف9إنل ينصرفن ... قوله ( 

طاف واشتغل بتجارة أو إقامة فإنه يعيد الطواف .
 : إذا طاف للوداع ، ث اشتغل بتجارة أو إقامة ، فعليه إعادته .في المغني

وبذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور .
لديث الباب .

أج99ع العلم99اء عل99ى أن العتم99ر إذا اعتم99ر ث خ99رج مباش99رة ، أن99ه ل ي99ب علي99ه ط99واف وداع ، ك99أن يق99دمفائدة : 
مكة فيطوف ويسعى ويلق ث يرج مباشرة ، فهذا ل طواف عليه .

يش99تي حاج99ة ف طريق99ه ، أو أن ينتظ99ر Hرخ99ص العلم99اء ل99ه ف الش99ياء ال99ت يفعله99ا وه99و ع99ابر وم99اش ، مثل
رفقته مت جاءوا ركب ومشى ، ومثله لو تغدى أو تعشى .

ق99ول بع99ض الفقه99اء : تق9ف ال9ائض والنفس99اء عل99ى ب99اب الس99جد ... ، ه99ذا في9ه نظ9ر ، فق99د انعق99د س9ببه ف
 ط999واف ول ين999دب إلي999ه ، فلم999ا حاض999ت ص999فية ق999ال : ( فلتنف999ر ) فق999د خف9999ف عنه999ا الن999ب عه999د الن999ب 

الوداع ، ول يشرع لا الدعاء عند الباب.
. اختلف العلماء في طواف الوداع للعمرة على قولين

أنه سنة .القول الول: 
. Hوهذا قول جهور العلماء ، وحكاه ابن عبد الب إجاعا

 ل يأمر الذين حلوا من عمرتم ف حجة الوداع بطواف الوداع إذا خرجوا من مكة .لن النب 
 أمر اللي بكة ف حجة الوداع أن يتوجهوا من منازلم إل من ث إل عرفة ، ول يأمرهم بطواف وداع .وأنه 

ولن الح99اديث ل ت99أت إل ب99أمر ال99اج ب99ه ، فف99ي ح99ديث اب99ن عم99ر الخ99ر<ج عن99د اب99ن خزي99ة ( أم99ر ال99اج .. )
وكذلك رواية ابن عباس عند الشافعي ، فتخصيصه بالاج يدل على أن العتمر على خلفه .

 .“ العتمر ل وداع عليه ف أصح قول العلماء ” قال الشيخ ابن باز : 
أنه يب على العتمر وداع .القول الثاني : 
وبه قال الثوري .
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 وهذا القول9 هو الراجح ، ... وقال : طواف الوداع واجب عل99ى”قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال : 
للدلة التالية :كلÌ إنسان مغادر مكة وهو حاج أو معتمر  ، 

عموم قوله : ( ل ينفر واحد حت يكون آخر عهده بالبيت ) .
وهذا شامل ( واحد¬ ) نكرة ف سياق النفي ، أو ف سياق النهي ، فتعم كل من خرج .

 حج999اH أص999غر ، كم999ا ف ح999ديث عم999رو ب999ن ح999زم الش999هور ال999ذي تلقت999ه الم999ةأن العم999رة كال999ج ، س999اها الن999ب 
بالقبول : ( والعمرة هي الج الصغر ) .

 قال ليعلى بن أمية : ( اصنع ف عمرتك ما أنت صانع ف حجك ) .أن النب 
ف99إذا كن99ت تص99نع ط99واف ال99وداع ف حج99ك ، فاص99نعه ف عمرت99ك، ول ي99رج م99ن ذل99ك إل م99ا أج99ع العلم99اء عل99ى
Hخروجه، مثل: الوقوف بعرفة ، وال9بيت بزدلف9ة ، وال99بيت بن ، ورم99ي الم9ار ، ف9إن ه9ذا بالج9اع لي9س مش99روعا

ف العمرة “ .
والراجح أن طواف الوداع للعمرة سنة .

لكن ينبغي للنسان أن يفعله خروجاH من اللف وأبرأ للذمة .  وال أعلم .
بaم /  aاجbــوeلbا aكeرbتـbــج� وbحeلbــي اaف aن ــهi عbلbــىوbالeفbــرeقi بـbيeــنb تـbرeكa اbلرfكeــ eلbع eفbــى يـhت bح iه ح حbجhــ نa لb يbصaــ  : أbنh تbــارaكa الرfكeــ

. aهaكeرbتـaم لbدbثم وaإ aيهaلbعbيح و aحbص iهhجbح aب aاجbالو aكaارbتbو ، aةbيaعeرhالش aهaتbف aص
------------------------

إذا ترك الحاج ركن من أركان الحج :
 وهي النية -ل ينعقد نسكه لديث ( إنا العمال بالنيات ) .–فإن كانت الحرام 

 ل يتم حجه حت يأت به ، ف99إذا ك99ان الرك99ن م9ا يف99وت فال99ج لغ ،– غي النية –وإن ترك ركناH من أركان الج 
كما لو ترك الوقوف بعرفة حت خرج فجر يوم العيد  .

فإن  ترك واجباH فعليه دم .
عن ابن عباس قال : (من نسي من نسكه شيئاH أو تركه فليهرق دماH ) . رواه مالك

هذا الدم جبان ل شكران ، وعليه فيجب أن يتصدق بميعه على فقراء الرم ويذبح ف ال99رم وي9وزع ف ال99رم .
( وهذا ما عليه جاهي العلماء ) .

رbادaم /  eفـ aeالbو aانbرaقeالbو -iلbضeفbأ bوiهbو- aعfتbمhلتbا bنeيbبـ aامbر eحaeلbا iيدaرiي eنbم iرhيـ bخiيbو. 
------------------------

أي : أن الاج يي بي هذه النساك الثلثة .
 .“ أجع أهل العلم9 على جواز الحرام بأي النساك الثلثة ” :  قال ابن قدامة

واختلفوا في الفضل على أقوال : 
القران أفضل .فقيل : 

قالوا : وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق ، ورجحه النووي والزن .  
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 ، حيث أن النب حج قارناH ، وما كان ال ليختار لنبيه إل الفضل. 9إن ال اختاره لنبيه 
التمتع أفضل .وقيل : 

وهذا مذهب النابلة .
متفق عليه9  : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الدي ولعلتها عمرة ) . لقول النب 

 تأسف على فواته ، وأمر أصحابه أن يفعلوه .فهو 
 أمر أصحابه لا طافوا بالبيت أن يلوا بالبيت ويعلوها عمرة .ولن النب 

التمتع أفضل النساك إل لن ساق الدي فإن القران ف حقه أفضل9 .وقيل : 
وهذا اختيار شيخ السلم وهو الراجح .

رaمi بaالeحbج� مaنe عbامaهa م /  eحiي hمiا, ثbه eنـ aم iغiرeفbيـbو ,fجbحeال aرiه eشbي أaف aةbر eمiعeالaب bمaر eحiي eنbأ : bوiه iعfتbمhالتbف.
------------------------

ذكر الؤلف تعريف التمتع ، ومن هذا التعريف نعرف أنه ل يكون متمتعاH إل إذا جع هذه الوصاف :
أن يرم بالعمرة ف أشهر الج .-1
أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصي .-2
أن يرم بالج من عامه .-3

Hاعتمر ف رمضان ، ث جلس ف مكة وأراد أن يج من نفس العام ، فإنه ل يكون متمتع99ا Hمثال : لو أن شخصا
، لن العمرة ل تقع ف أشهر الج .

. أشهر الج تبدأ من شوال
دa اbلeحbرbامaم /  aجeسbمeلbي اaر aاضbح eنaم eنiكbي eمbل eنaم� إbد aهeيbلbعbو.

------------------------
التمتع يب عليه هدي بنص القرآن والسنة .

والؤلف يقول : وعليه دم ، أي هدي ، وهو دم شكران . [ جع ال له ف سفر واحد بي نسكي ] .
ي6  ت89ي7س8ر8 م6ن8 ال87د7 ا اس7 ر8ة6 إ6ل8 ال87جÌ ف8م8  .قال تعال ( ف8م8ن7 ت88ت>ع8 ب6ال7ع�م7

ل> ب6ال9987جÌول99ديث اب99ن عم99ر ( .... ل996ل7 , ث�>99 ل6ي�ه996 ر7و8ة6 , و8ل7ي�9ق8ص99Ìر7 و8ل7ي8ح7 د8ى ف89ل7ي8ط�99ف7 ب996ال7ب89ي7ت6 و8ب6الص>99ف8ا و8ال7م998 و8م998ن7 ل9978 ي8ك�99ن7 أ8ه997
ل6ه6 ب79ع8ةH إذ8ا ر8ج8ع8 إل8 أ8ه7 ياH ف89ل7ي8ص�م7 ث8لث8ة8 أ8ي>ام� ف6 ال87جÌ و8س8 د6 , ف8م8ن7 ل78 ي68د7 ه8د7  ) متفق عليه .و8ل7ي�9ه7

 .يشتط لوجوب الدي على التمتع  أن ل يكون من حاضري السجد الرام بالجاع
 . .... ذلك لن ل يكن أهله حاضري السجد الرام قال تعال : 

واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد التفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك :
 : الراد بم أهل الرم خاصة دون غيهم .فقيل
 : هم أهل الرم ومن بينه وبي مكة مسافة دون القصر9 .وقيل
 : هم أهل الرم ومن كان داخلH ف مسمى مكة .وقيل

والراجح أنم أهل الرم وأهل مكة .
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يش999تط ف ال999دي م999ا يش999تط ف الض999حية م999ن اعتب999ار الس9999ن ، والس999لمة م9999ن العي9999وب ، وه999ذا ق999ول أك999ثر
العلماء .

. يشتط ف هدي التعة أن يذبح ف الوقت الذي يذبح فيه الضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق
يشتط أن يذبح ف الرم ، فلو ذبه خارج الرم كعرفة ل يزىء ح9ت ل9و دخ9ل ب9ه إل من ، وك99ذلك تفريق9ه

ل بد أن يكون ف الرم .
دم التمت99ع  دم نس99ك وعب99ادة ، فه99و دم ش99كر حي99ث حص99ل للعب99د ن�س�99كان ف س99فر واح99د ودم واح99د .ول99ذا

 فلي99س ه9و دم ج9بان - ، وأم9ا دم الظ9ور ل يؤك99ل من9ه ول–كان دم التعة  ما يؤكل منه ويه9دى ويتص9دق 
يهدى ، ولكن يصرف على الفقراء .

ن7 ل978 ي968د7فإن عدم الدي فقد قال تعال ( ف ي6 ف8م998 ن8 ال987د7 ر8 م996 ت89ي7س98 ا اس7 ر8ة6 إ6ل8 ال987جÌ ف8م998 ن7ت�م7 ف8م8ن7 ت88ت>ع8 ب6ال7ع�م7 إ6ذ8ا أ8م6
د6 ج6 ر6ي ال7م8س997 ل�99ه� ح8اض996 ن7 ل9978 ي8ك�99ن7 أ8ه7 ل998ة¬ ذ8ل996ك8 ل6م998 ر8ة¬ ك8ام6 ب79ع8ة� إ6ذ8ا ر8ج8ع7ت�99م7 ت6ل997ك8 ع8ش998 ي8ام� ث8لث998ة6 أ8ي>99ام� ف996 ال9987جÌ و8س998 ف8ص996

 صيام ثلثة أيام ف الج وسبعة إذا رجعتم .– كما أخب ال –) . فعليه ال87ر8ام6 
. ومعن ل يد الدي : أن ل يوجد هدي ف السواق ، أو أن يوجد بيمة أنعام لكنه ل يلك الثمن
 ، الص99حيح أن يب99دأ م99ن حي إحرام99ه ب99العمرة ، ويك99ونمتى يصــومها ؟ بالنس99بة لص99يام الثلث99ة أي99ام ف ال99ج

 ] لق99ول عائش9ة واب99ن عم99ر13 ،9 12 ،9 11آخرها آخر أيام التش9ريق ، والفض99ل أن تص9ام أي9ام التش99ريق [ 
ق99ال ( ل يرخ99ص ف أي99ام التش99ريق أن ي�ص99من إل ل99ن ل ي99د ال99دي ) رواه البخ99اري ، فظ99اهر ه99ذا الن99ص أن
الص999حابة ك999انوا يص999ومونا ف أي999ام التش999ريق ، وص999ومها ف أي999ام التش999ريق ص999وم ل999ا ف أي999ام ال999ج ، لن أي999ام

التشريق أيام حج .
إن ابت99دأها ف أول ي99وم م99ن أي99ام التش99ريق ل99زم التت99ابع ، لن99ه ل ي99وز أن الجــوابلك99ن ه99ل يل99زم التت99ابع ؟ : 

تؤخر عن أيام التشريق ، وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة .
رaد_ام /  eفiج� مbحeالaب bمaر eحiي eنbأ : bوiه iادbر eفـ aeالbو  .

------------------------
. Hفيقول : لبيك حجا Hأن يرم بالج مفردا

ا. وbالeقaــرbانi:م /  بeــلb اbلشfــرiوعa فaــي طbوbافaهbــ bا قـ هbــ eيـbلbع hــجbحeلbا iل aخ eــدiي hــمiث ,aةbر eمiعeــالaب iمiر ا مbع_ــا. أbوe يbحeــ رaمb بaهaمbــ أbنe يiحeــ
 aةbلص�فbا aهaذbى هbلaإ aت�عbمbتiمeلbا fرbطeضiيbوiةbأeر رbتaــهa ، وإaذbا حbاضbــتa المbــ eمiعaب bلbغbتـ افb فـbوbاتb الوbقـiوeف بaعbرbفbــةb إaذbا اشeــ إaذbا خbــ

. bةbفbرbعaب aفeوiقـbالو aتeقbو bلeبbر قـiهeطbت bا لbهhنـbأ eتbفbرbعbو ، aتbسbفbو نـbأ
------------------------

ا وعمرة ، أو لبيك اللهم عمرةH ف حج ،  أو عمرةH وحجHا .القران هو Hيعن أن يقول : لبيك اللهم حج : 
والصفة الثانية قال الصنف :
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يعن أن يق99ول ف اليق99ات: لبي99ك الله99مأو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ] [
ل عليه999ا ال999ج، ق999ال ف اليق999ات مثلH: لبي999ك عم999رة ، وقب999ل الش999روع ف طوافه999ا- يعن ف ط999واف العم999رة - ي�999دخ6
ا وعم99رة ، أو لبي99ك الله99م 99Hا دخ99ل مك99ة وقب99ل أن يط99وف ط99واف العم99رة ق99ال: لبي99ك الله99م حج الله99م عم99رة ، ل8م<99
ا ، فأدخ99ل ال99ج ف العم99رة، وه99ذا ج99ائز، ولك99ن ي8ش99تط العلم99اء: قب99ل الش99روع ف طوافه99ا، لن99ه إذا ابت99دأ ف 99Hحج

ل الج، لنه قد شرع ف العمرة . ك6نه أن ي�دخ6 الطواف؛ انتهى، ما ي�
 أن999ا ك999انت متمتع999ة وأن999ا أحرم999ت بعم999رة فلم999ا دخل999ت مك999ة– كم999ا ف الص999حيحي –وه999ذه حص999لت لعائش999ة 

 أن تول حجها إل قران .أصابا اليض ، فأرشدها النب 
أي الص99فة الثاني99ة وه99ي : أن ي99دخل ال99ج عل99ى عمرت99ه ب99أن ينتق99لوقوله ( ويضطر المتمتـع إلـى هـذه الصــفة ) 

من التمتع إل القران ف حالتي .
: الحالة الولى : إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته : هذه الحالة الولى مثالها 

Hه9ذا متمت9ع أح99رم بعم9رة، ل9ا وص9ل مك9ة؛ وص9لها ف ي99وم عرف9ة، والن9اس� ف الوق9ف، مك9ن أن نق99ول: وص9لها مثل
ف ليلة النحر، - النسان له إل طلوع الفجر - ه99ذا وص99ل مثلH ف اللي99ل - ف ليل99ة النح99ر - وص99ل إل بالليل،

مكة، متمتعHا يقول: لبي99ك الله9م عم9رة ، الن ال99واجب علي99ه أن يعتم9ر، لك9ن خش9ي ل9و أن9ه ط9اف وس9عى وق8ص>99ر
، فم99اذا يفع99ل؟ ن ي9وم النح99ر وأن يف99وت علي99ه الوق99وف� واشتغل بالعمرة: أن ت8فوت8 عليه عرفة ، بأن يطلع الفج99ر م996
ا ) وينطلق إل عرفة . الن إذا أد7خ8ل8 الج هل يب علي99ه أن يط99وف؟ ل ي99ب، Hل الج ( لبيك اللهم حج ي�دخ6
لن الطواف يكون حينئذ طواف8 قدوم، وطواف� القدوم9 ما ح�كم�ه؟ س�ن<ة ، ول بأس لو تركه النسان، فه99ذا الن
التمت999ع بعم999رة إذا وص999ل مك999ة وخش999ي أن الوق999وف8 بعرف999ة ي89ف�999وته، فحينئذ ي999تك العم999رة ؟ وي8نتق999ل م999ن العم999رة إل
ا ي�ض9999يف ال9999ج> إل العم9999رة وينطل9999ق إل عرف9999ات، ح9999ت ي�9999درك8 وق9999ت 9999Hالق99996ران، يتح9999و<ل، يق9999ول: لبي9999ك الله9999م حج

الوقوف .
 إذا حاضت المرأة أو نفست ، وعرفت أنها ل تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة . الحالة الثانية :

كذلك الرأة إذا دخلت مكة وهي متمتع9ة، يعن بعم9رة، ث أص9ابا الي99ض أو النف9اس، وخش9يت أن9ا ل9و انتظ99رت
ح999ت تطه999ر أن الوق999وف بعرف999ة يفوت999ا، ه999ي الن متمتع999ة، ال999واجب عليه999ا أن ت999أت ب999ذه العم999رة، لن999ا ق999الت ف
اليقات: "لبيك اللهم عمرة"، يب عليها أن تطوف وتسعى وتقصÌر، لكن ل8م<ا دخلت7 مكة أص99ابا الي99ض، م99ا
تس999تطيع الن أن  تط999وف ول999و جلس999ت ح999ت ينقط999ع الي999ض وتغتس999ل وتص999لي وتط999وف وت999أت ب999ذه العم999رة؛ أن
يفوت عليها الوقوف بعرفة، لو صبت7 لداء العمرة يفوت عليها الوقوف بعرفة، لن الوق99وف بعرف99ة - مثلH - ل
ل ت99د< مثلH إل999ى خس99ة أو س99تة أي99ام، إذHا؛ فم99اذا تفع99ل ف ه99ذه الال99ة؟ ت�99دخ6 ي89ب997ق8 علي99ه إل ثلث99ة أي99ام، وحيض�99ها ي8
ا"، فإذا أدخلت الج أص9بح ه99ذا الط99واف ف حقه99ا Hالج، تنتقل من التمتع إل الق6ران، تقول: "لبيك اللهم حج

الن ليس لزمHا ول واجبHا، لنه طواف قدوم، تتكه وتذهب إل عرفة .
. aدaر eفiالم bنeوiد �د ، وbعbلbى القbارaنa هbدaي aاحbا وbمiهiلeعaف iنaارbالقbو iدaر eفiالمbم / و

------------------------
أعمال القارن والفرد سواء إل ف شيئي :
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 : ف التلبية : القارن يقول : لبيك حجاH وعمرة ، والفرد يقول : لبيك اللهم حجاH .أول_
 : القارن عليه هدي والفرد ليس عليه هدي .ثانيا_

وبوج99وب ال99دي عل99ى الق99ارن ق99ال جه99ور العلم99اء ، إم99ا بالقي99اس عل99ى التمت99ع ، أو ل99دخوله ف عم99وم ق99وله تع99ال
 وهو قارن .( فمن تتع ) وقد أطلق الصحابة لفظ التمتع على نسك النب 

 aامbر eحaeلbا iاتbورiظ eحbم
وقد عرفت9 بالتتبع والستقراء .هي ما ينع منه الرم بج أو عمرة، 

.حbلeقb اbلشhعeرaم / 
------------------------

هذا الظور الول من مظورات الحرام ، ل يوز للمحرم أن يأخذ شيئاH من شعر رأسه .
ي� ( وقال تعال  ) .ل ت78ل6ق�وا ر�ؤ�وس8ك�م7 ح8ت> ي89ب79ل�غ8 ال87د7

لعل99ك يؤذي9ك ه9وام رأس99ك؟ ق9ال: نع9م ي9ا رس9ول ال، فق99ال : ق9ال ل9ه  ع99ن رس99ول ال   وعن كعب بن عج9رة
طعم ستة مساكي أو انسك شاة» متفق عليه. أاحلق رأسك وصم ثلثة أيام أو  رسول ال 

 . (وألق جهور العلماء شعر بقية السم الذراع والساق والبط بشعر الرأس
 إذا حل99ق أرب99ع، الص99حيح أن99ه إذاوقيل: إذا حل99ق ثلث ش99عرات قيل  ؟ت99ب الفدي99ةتاختل99ف العلم99اء م99ت :

 ، فلو حل99ق ش99عرة واح9دة متعم99داH م99ن غي ع99ذر فه9و آث لك9نماطة الذىإحلق من شعر رأسه ما يصل به 
ليس عليه فدية .

من الظورات لديث الذي وقص99ته الناق99ة وفي9هقيل قولن للعلماء : هل تغطية الوجه من المحظورات ؟ : 
( ول تمروا رأسه ول وجهه ) رواه مسلم9 .

 : إن999ه لي999س م999ن الظ999ورات ، وه999ذا ال999ذهب ، وق999الوا إن زي999ادة ( ول وجه999ه ) زي999ادة ش999اذة أع999رض عنه999اوقيـــل
البخاري ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة تغطية الوجه .

bظeفbارaم /  eلbا bيمaل eقbتـbو.
------------------------

هذا هو الظور الثان ، ل يوز للمحرم9 أن يقص أاظافره سواء الرجلي أو اليدين الرأة أو الرجل .
.  “ أجع العلماء على أن الرم منوع من تقليم أاظافره إل من عذر ”  :قال في الشرح

 .قياساH على حلق الرأس
ل فرق بي أاظافر اليدين والرجلي، للمرأة والرجل. 

, إaنe كbانb رbجiل_م /  aطbي eخaمeلbا bسeبiلbو  .
------------------------
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ه9و م9ا خي9ط عل99ى ق9در الب9دن أوهذا ه9و الظ99ور الث9الث ، ل ي9وز للمح99رم أن يلب9س ميط9اH ( وال9راد ب9الخيط : 
ك99القميص، والس99راويل، والفناي99ل والف99اف، وال99وارب وش99راب الي99دين و ، عل99ى ج99زء من99ه أو عض99و م99ن أعض99ائه

 ) .الرجلي
ثي999اب؟ ق999ال: ل يلب999سالأن رجلH ق999ال ي999ا رس999ول ال م999ا يلب999س ال999رم م999ن  رض999ي ال عنهم999ا ( ل999ديث اب999ن عم999ر

القمي99ص ول العم99ائم، ول الس99راويلت، ول ال99بانس، ول الف99اف، ول يلب99س ش99يئاH مس99ه زعف99ران أو ورس) متف99ق
عليه. 

يش99مل م99ا ك99ان بعن99اه كالفنيل99ة والك99وت ، القمي99ص: ه99و م99ا يلب99س عل99ى هيئة الب99دن ول99ه أكم99ام كثيابن99ا ه99ذا الي99وم
والثياب. 
فل البدن. س: ويلحق9 با كل ما يلبس على أالسراويل
: هو ثوب رأسه منه ملصق9 به يلبسه الن الغاربة، ويلحق9 به العباءة. البرانس
وتشمل كل ما غطى به الرأس مثل الطاقية والغتة.  : العمائم

هو ما يلبس على الرجل.  : الخفاف
وما عدا ذلك فهو حلل مثل: (الساعة، والات، ونظارة العي، وساعة الذن، ووعاء النفقة) . 

– خ99اص بالرج99ل، فللم99رأة أن تلب99س م99ن الثي99اب م99ا تش99اء غي أن ل تت99بج كم99ا ق99ال الؤل99ف - ه99ذا الظ99ور
.ول تتنقب الرمة ول تلبس القفازين)   ( بالزينة، ول تلبس القفازين وها شراب اليدين، ول تتنقب لقوله 

 / ل_مiجbر bانbك eنaإ aه aسeأbر bةbيaطeغbتـbو.
------------------------

) .  إجاعاH  (حكاه ابن النذرهذا هو الظور الرابع ، ل يوز للمحرم أن يغطي رأسه بلصق .
(ل يلبس الرم القميص ول العمائم) .   للحديث السابق

: بلصق: كالطاقية والغتة. قولنا
 :ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام

أن يغطي رأسه با يلبس عادة كالطاقية والغتة والعمامة فهذا حرام بالنص والجاع.  أول_ :
أن يستظل بالشجرة أو الائط أو السقف أو اليمة فهذا ل بأس به، فق99د ق99ال ج99ابر ف ص9فة ح9ج الن99ب ثانيا_ :
)  .وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل با. . ) رواه مسلم

يه9ل ملب9داH) متف99ق أن يغطي رأسه بالناء والكت9م فه99ذا ج9ائز ل9ديث اب9ن عم9ر ق9ال: (رأي99ت رس9ول ال  ثالثا_ :
عليه. 
أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية وممل البعي فهذا مل خلف والصحيح جوازه.  رابعا_ :

.وbالط�يبb رbجiل_ وbامeرbأbة�م / 
------------------------

هذا هو الظور الامس ، ل يوز للمحرم9 أن يتطيب وهو مرم .
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نب99ت أص99فر ] الــورس [ طي99ب ] الزعفــران[ (ول يلب99س م99ن الثي99اب ش9يئاH مس99ه زعف99ران أو ورس) .  للح99ديث الس99ابق وفي99ه
يصبغ الثياب وله رائحة طيبة. 

 ) .ل تسوه بطيب( ف الرم الذي وقصته ناقته  وقال 
: شم الطيب  له أحوال

أن يشمه بقصد التلذذ [ فهذا من مظورات الحرام ] .الحال الولى : 
 : أن يش999مه بغي قص999د ، كم999ا ل99و م999ر بس999وق العط999ارين وش999م الطي999ب [ ه999ذا لي999س م999ن مظ999وراتالحــال الثانيــة

الحرام ] .
 : شم الطي99ب ليى ج9ودته م99ن ع9دمها [ ال9ذهب أن9ه م99ن الظ99ورات ، واخت9ار اب99ن القي99م أن9ه لي9سالحال الثالثة

من الظورات ] .
 . (الطيب يشمل الطيب ف رأسه وف ليته وف صدره وف ثوبه وغيه من الماكن
لن99ه داعي99ة إل الم99اع، ولن99ه ين99اف ت99ذلل ال99اج : ”قـال النـووي فـي سـبب تحريـم الطيــب علـى المحـرم 

. “ 
لbةi عbلbيeهa, وbالaeعbانbةi عbلbى قـbتeلaهaم /  bلhالدbو , aولiكeأbمeلbي� ا aشeحbوeلbر� اbبـeلbا aدeيbص iلeتbقـ : aمaر eحiمeلbى اbلbع iمiر eحbا ي bذbكbو. 

------------------------
هذا هو الظور السادس : ل يوز للمحرم9 أن يقتل الصيد حال إحرامه .

ت�9ل�وا الص>ي7د8 و8أ8ن79ت�م7 ح�ر�م¬  ( يقال تعال ا ال>ذ6ين8 آم8ن�وا ل ت89ق7 ) .ا أ8ي9:ه8
.  ( وحرم عليكم صيد الب ما دمتم حرماH ( وقال تعال

 ذكرها المؤلف :م ما جمع ثلثة أشياءرaم على المحرaر¤الصيد المحر¤
 .فديةعليه : فإذا كان غي مأكول فليس أن يكون مأكول_

. “ صيد البحر فل يرم على الرم بغي خلفأما ” : قال في الشرح (وضده البحري) : أن يكون بريا_
: هو ما ل يعيش إل ف البحر. البحري  (حل لكم صيد البحر وطعامه متاعاH لكم وللسيارة ( أقال تعال

: فما ليس بوحشي ل يرم على الرم أكله ول ذبه كبهيمة النعام واليل والدجاج. أن يكون وحشيا_
( كالحمامة ، والضبع ، والغزال ، والرنب )متوحشاH.  - برياH – أن يكون الصيد: مأكولHإذا_ الشروط: 

ل يرم حيوان إنسي وهذا بالجاع لنه ليس بصيد، كالبل والبقر والغنم. 
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 8 على قتل الصيد، ول ي99وز ل99ه أن ي99دل< علي99ه، ل99ديث أب قت99ادة  ف "الص99حيحي"الر6م ل يوز له أن ي�ع6ي7
وفي9ه أن9ه ق99ال علي99ه الص99لة والس99لم ( ه99ل أش99ار إلي9ه إنس9ان¬ أو أ8م998ر8ه بش99يء ؟ ق9الوا: ل، ق99ال: ((فكل99وا)، أب9و
ا،فصاد ل99م ه99ذا الص99يد ف99أكلوا من99ه، ث 999Hقت99ادة ك99ان م99ع بع99ض الص99حابة ك99انوا م�7ر6مي، أب99و قت99ادة م99ا ك99ان مر6م
ن ك99ونم أكل99وا م996ن ص9يد� وه99م م�7ر6م99ون، فس99ألوا الن99ب> علي99ه الص99لة والس99لم، فق99ال ل99م علي99ه الص99لة وا م996 ت88ر>ج�99
والسلم (هل أشار إليه إنسان¬ أو أ8م8ر8ه بشيء؟ يعن: هل أحد منكم أعان أب9ا قت99ادة عل99ى ص9يد ه99ذا  الم9ار
الوحشي، أعانه ف شيء، أشار إليه ف شيء، دل<ه عل99ى ش9يء؟ ق9الوا: ل، ق9ال: ((فكل9وا))، إذHا : ال99ر6م ي9وز

: بشرطله أن يأكل الصيد 
ر6م. يد لجل م� يد لجله.. ص6 أن ل يكون هذا الصيد صاده م�7ر6م¬ آخر، أو أعانه م�7ر6م¬، أو أشار إليه م�7ر6م¬، أو ص6

ا وق99د<م من99ه ش99يئHا إل م�997ر6م؛ فل ب99أس أن يأك99ل، الن99ب  H99ا وص99اد ص99يدHأم99ا إذا ك99ان هن99اك ش99خص لي99س م�7ر6مق99ال 
( فكلوه ) 

 ،لن هذا مرم لق اللو صاد الرم الصيد فإنه ليس له أكله. 
الصيد الذي صاده الرم حرام عليه وعلى غيه، لنه بنزلة اليتة. 

نbة{م /  bدbة{ بbي eدaفaب� ل aوجiم , aكiسfلنaد� ل aسeفiم  iهiيمaر eحbظ� تhلbغiم iهhنb aل ;iاعbم aجeلbا : aامbر eحaeلbا aاتbورiظ eحbم iمbظeعbأbو.
------------------------

. Hهذا هو الظور السابع ، وهو الماع ف الفرج ، وهو أعظم الظورات وأشدها خطرا
الرف99ثوهو مرم بنص القرآن الكري، قال تعال:  (فمن فرض فيهن ال9ج فل رف99ث ول فس99وق) فس99ر اب9ن عب9اس 

 .بالماع
فإن كان قبل التحلل الول فإنه يترتب عليه أمور: 

 لنه عصى ال ف قوله (فل رفث) .  :الثم
لقضاء الصحابة بذلك.  : فساد النسك

وأتوا الج والعمرة ل) . (: فعليه إتامه وليس له الروج منه لقوله تعال: وجوب المضي فيه
وجوب القضاء من العام القادم. 

: وهي بدنة تذبح ف القضاء ويوزعها على الساكي ف مكة أو ف مكان الماع. عليه الفدية
وأما إذا كان بعد التحلل الول: 

(يعن يل99ع ثي99ابه (ثي99اب ال99ل) ويلب99س إزاراH  فيج99ب علي99ه أن ي99رج إل ال99ل ليح99رم من99هفســاد الحــرام: ، الثــم
 ،Hليطوف طواف الفاضة مرما H؟ لنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يدده).  لماذاورداءا

 وقيل: يصل التحلل الول بالرمي وحده. التحلل الول يصل بعد الرمي واللق ورجحه الشيخ ابن عثيمي،(
ولم يذكر المؤلف ( عقد النكاح ) وهو من محظورات الحرام .

ل ينكح الرم ول ينكح و«  قال: قال رسول ال     لديث عثمان، يرم على الرم ول يصح ول فدية فيه
رواه مسلم. » ل يطب
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ي99رم عق99د النك99اح عل99ى ال99ذكور والن99اث، س99واء ك99ان ال99رم ال99ول أو ال99زوج أو الزوج99ة، ف99الكم يتعل99ق ب99ؤلء
 الثلثة).

ولو عقد لرجل مل على امرأة والول مرم ل يص99ح) ، لو عقد لرجل مرم على امرأة حلل فالنكاح ل يصح
 .

 :فاعل المحظور ل يخلو من ثلث حالت
 أن يفعل الظور بل حاجة ول عذر فهذا آث وعليه فديته. الولى:
فم99ن ك99ان منك99م مريض99اH أو ب9ه أن يفعل99ه لاج99ة متعم99داH. فه99ذا لي99س علي99ه إث وعلي99ه ف99ديته. ق99ال تع99ال:  الثانية:

 . نسك أذىH من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر ياف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التخيي. 

ربن999ا لق999ال تع999ال:    أن يفعل999ه وه999و مع999ذور به999ل أو نس999يان أو إك999راه. فه999ذا ل إث علي999ه ول فدي999ة. الثالثــة:
 .ناأتؤاخذنا إن نسينا أو أخط

aةbيaدaالف iابbب
 .الفدية ما يعطى لفداء شيء، وهي ما افتدى النسان نفسه بفعل مظور أو ترك واجب

, أbوeم /  aنeيbــازhفiقeلbا aــتbسaبbل eوbا, أ هbهbـ eجbو iةbأeر , أbوe غbطhـتe اbلeمbــ bيط aخbمeلbا bسaبbل eوbأ ,iهbسeأbى رhطbا غbذaى: إbذb eلbا iةbي eدaا فhمbأbو
, أbوe ذbبeحa شbاة{.  bينaاكbسbم aةhت aس aامbعeطaإ eوbأ , ثbةa أbيhام{ bلbث aامbي aص :bنeيbبـ iرhيـ bخiيbفـ , bلط�يبbا bلbمeعbتـ eسaا

------------------------
فدية مظورات الحرام تنقسم إل أقسام :

ما ل فدية فيه  [ وهو عقد النكاح ] .القسم الول : 
ما فديته فدية أذى وهي صيام ثلثة أيام ، أو إطعام ستة مساكي ، أو ذبح شاة .القسم الثاني : 

وه999ي ال999ت ذكره999ا الؤل999ف : تغطي999ة ال999رأس ، أو لب999س الخي999ط ، أو تغطي999ة ال999رأة وجهه999ا أو لبس999ت قف999ازين ، أو
استعمال الطيب .
 ) .فمن كان منكم مريضاH أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسككما قال تعال ( 

.ذبيحة ] نسك [  إطعام ستة مساكيابأن مملة،9 بينها الرسول  ] صدقة [ بأنه ثلثة أيام ممل بينه الرسول  ] صيام[ 
 عل99ى وجه9ي فق99ال: م9ا كن99ت أرى الوج99ع بل99غوالقمل يتن9اثر (حلت إل رسول ال  قال   وعن كعب بن عجرة 

ما أرى؟ أتد شاة؟ فقلت: ل. قال: فصم ثلثة أيام، أو أطعم ستة مساكي لكل مس99كي نص99ف ص99اع) متف99ق
عليه. 

 [ وسبق ] .وهو الماع ف الج قبل التحلل9 الول.  :ما فديته مغلظة: القسم الثالث 

 : ما فديته الزاء أو مثله وهو قتل الصيد كما سيذكره الؤلف .القسم الثالث
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,م /  aف bلeت aeلbل� ا . وbبـbيeنb تـbقeوaيمa اbلeمaثeلa بaمbحbــ aمbعhلنـbا bنaل� مeثaم iهbل bانbك eنaإ - aهaلeث aم aحeبbذ :bنeيbبـ bيـ�رiخ bدeيhلصbا bلbتbا قـbذaإbو
نe غbيeــرaهa, أbوe يbصiــومi عbــنe إaطeعbــامa كiــل� كaين{ مiــدf بـïر,, أbوe نaصeــفi صbــاع{ مaــ هi, لaكiــل� مaسeــ ــا فـbيiطeعaمbــ تbرaي بaــهa طbعbام_ فـbيbشeــ

م_ا eوbين{ يـaك eسaم.
------------------------

فدية قتل الصيد يي بي هذه المور الثلثة الت ذكرها الؤلف :
مثال : الرم إذا قتل حامة فإنه مثلها شاة ، فنقول الرم مي : إما أن يذبح شاة ويتص99دق ب99ا عل99ى فق99راء ال99رم

لقوله تعال ( هدياH بالغ الكعبة ) .
] ويش99تي ب99ا طعام99اH ، فيطع99م ك99ل300 أو يق99و<م الش99اة ب99دراهم [ يقومه99ا ف م99ل التلف مثل الش99اة قيمته99ا 

مسكي مداH من الب ، وإذا كان الطعام من غي الب يعطي الفقي مدين [ يعن نصف صاع ] .
 يوم .100 مسكي9 ، يصوم 100 يطعم با 300أو يصوم عن كل مسكي يوماH . ال 

ومثل ذلك النعامة قضى با الصحابة بعي .
ت�9ل�وا الص>ي7د8 و8أ8ن79ت�م7 ح�ر�م¬ و8م8ن7 ق89ت89ل8ه� م6ن7ك�م7 م�ت89ع8مÌداH ف8ج8ز8اء¬ م6ث7ل� م8ا ق89ت8ل8 م6ن8 الن9>ع8م6قال تعال ( ي ا أ8ي9:ه8ا ال>ذ6ين8 آم8ن�وا ل ت89ق7

 Hي8اما ل� ذ8ل6ك8 ص6 ياH ب8ال6غ8 ال7ك8ع7ب8ة6 أ8و7 ك8ف>ار8ة¬ ط8ع8ام� م8س8اك6ي8 أ8و7 ع8د7 ل� م6ن7ك�م7 ه8د7 ) .ي78ك�م� ب6ه6 ذ8و8ا ع8د7
. يشتط أن الثل للصيد يذبح بالرم ويوزع على فقراء الرم . وأما الصيام ففي أي مكان

ثbــة_ فaــيم /  bلbث : رbةb أbيhــام{ دe صbامb عbشbــ aجbي eمbل eنaإbف .aةhي aحeضi eلbي اaف iئaز eجiا يbا مbمaيهaف iب aجbيbفـ aانbرaقeالbو aةbع eتـiمeلbا iمbا دhمbأbو
 .bعbجbا رbذaة_ إbع eبـbسbا وbه eنـbع aيقaر eشhلتbا bامhيbأ bومiصbي eنbأ iوزiجbيbج�, وbحeلbا

------------------------
أي أن الدي الذي على التمتع وعلى الق9ارن ي99ب أن تت99وفر في9ه ش9روط الض9حية [ وس9تأت إن ش9اء ال ] ك9أن

تكون سليمة من العيوب ، وبلغت9 السن العتبة ، وتكون من بيمة النعام ، وف الوقت الدد .
وقد سبق شرح من ل يد الدي صام عشرة أيام [ سبق شرحها ] .

ب_ا م /  aاجbو bكbرbتـ eنbم :iم eكiح bكaلbذbكbو.
------------------------

ن ت89ر8ك الح999رام8 م9999ن اليق999ات، أو ت999رك الوق999وف بعرف999ة إل غ9999روب ن واجب999ات ال999ج، كم9998 يعن م99998ن ت999رك واجب999Hا م99996
الشمس، أو ت9رك ال9بيت8 بزدلف9ة، أو ت9رك رم9ي ج9رة العقب9ة، أو ت9رك الل99ق، أو ت9رك رم9ي الم9ار أي99ام التش99ريق، أو
ترك البيت ليال التشريق ب9 (م6ن)، أو ترك طواف الوداع، ترك واجبHا من واجبات الج لعذر، لن - كما قلنا -

–ال99ؤمن م99ا يك99ون ول يق99ع من99ه أن ي99تك واجب99Hا هك99ذا ب99دون ع99ذر، وإن99ا ت99رك ال99واجب لع99ذر، ف99إن< ه99ذا علي99ه دم 
 .–كما عليه أكثر العلماء 

يقول الؤلف : إذا عجز عن هذا الدم يصوم عشرة8 أيام ، قياساH على دم6 التعة والق6ران .
وهذا القي9اس في9ه نظ9ر، ول99ذلك ذه9ب بع9ض العلم99اء إل أن9ه لي9س علي99ه ش9يء  إن7 ق98د6ر8 عل99ى ال9دم فبه9ا ونعم9ت،

وإن7 ل ي89ق7د6ر؛ سقط عنه.
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: فbلaمbسbاكaينa اbلeحbرbمa مaنe مiقaيم{ وbأiفiقäي. م /  رbام{ eحaإ eوbم{ أbرbحaب iقhلbعbتـbام{ يـbعeطaإ eوbي{ أ eدbه fلiكbو
------------------------

 ] من غي أهل الرم لكنه فقي .الفقي[ 
أي : لو أن مرماH عليه هدي بسبب ترك واجب ، أو فعل مظور ، فإنه يكون لفقراء الرم ول يأكل منه .

مi بaكiل� مbكbان{م /  eوhلصbا iئaز eجiيbو  .
------------------------

وفدي99ة الذى كم99ا ه99و معل99وم : إم99ا ذب99ح ش99اة ، أو إطع99ام س99تة –الصوم� هنا ف كفارات الحرام ، كشخص عليه فدية أذى 

- واختار صيام ثلثة أيام ، فهذا الصوم يوز بكل مكان.مساكي لكل مسكي نصف صاع ، أو صيام ثلثة أيام 
وكذلك الصوم على التمتع والقار6ن إذا ل يد هديHا يصوم عشرة أيام ، ثلثة ف الج ، فهذا الصوم يوز ف ك99ل

مكان .
دaي وbيـbتbصbدhقiم /  eهiيـbو iهeن aم iلiكeأbي eنbأ: fبbحbت eسiمeلbا , aي eدbهeالbو - aانbرaقeالbو aةbع eتـiمeالbك- aكiسfلنbا iمbدbو.

------------------------
هذا دم الشكران : [ الدي، الضحية، العقيقة ] م6ن الس:ن<ة أن يأكل منه كما أكل النب: ص99لى ال علي9ه وعل99ىو

يه، كما تقدم .  آله وسلم م6ن ه8د7
نeهi شbيeئ_ا, بbلe يـbتbصbدhقiم /  aم iلiكeأbي bان- لbر eبـiج bمbى دhمbسiيbو- aب aاجbوeلbا aكeرbتـ eوbأ ,aورiظ eحbمeلbا aلeعaفaل iب aاجbوeلbا iمhالدbو

aاتbارhفbكeلbى اbر eجbي مaر eجbي iهhنb aل ;aهaيعaمbجaب.
------------------------

لن99ه ل9986ب خل99ل� ونق99ص� ح8ص998ل8 من99ك، فت99تكه كل>99ه ل، لن99ه كالكف99ارات، والكف99ارة ل يأك99ل� النس99ان� منه99ا ش99يئHا،
لنا ل سبحانه وتعال .

مثال : شخص ل يطف الوداع فعليه دم [ لنه ترك واجباH ] هذا الدم ل يأكل منه .
مثال آخر : شخص ل يبت بزدلفة فعليه دم [ لنه ترك واجباH ] هذا الدم ل يأكل منه .

مثال آخر : إنسان حلق شعره ، فهذا مظور واختار أن يذبح دماH ، فإنه ل يأكل من هذا الدم .
 .وbشiرiوطi اbلطhوbافa مiطeلbق_ا: اbلنـ�يhةiم / 

------------------------
النية شرط لميع العبادات ، فلو طاف ول ينو ل يصح طوافه .

مثال : فلو أن رجلH جعل يدور حول الكعبة يتابع مديناH له يطلبه ديناH مثلH ، فإنه ل يصح طوافه لنه ل ينو.
اءi بaهa مaنe اbلeحbجbرaم /  bدaتeب aالbو.

------------------------
يب99دأ الش99وط م99ن الج99ر ، وال99راد ب99ه الج99ر الس99ود ، فم99ن الج99ر الس99ود إل الج99ر الس99ود ش99وط كام99ل ، فل99و

نقص ل يصح كما سبق .
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, اbللhهiـمhم /  iرbبـ eكbأ iـهhللbا aــهhللbا aم : بaسeــ bــكaلbذ bـدeنaع iــولiقbيـbو ,aـهeيbلaإ bار تbطaعe أbشbــ تbلaمbهi وbيـiقbبـ�لbـهi, فbـإaنe لbــمe يbسeـ eسbي eنbأ fنbسiيbو
, وbاتـ�بbاع_ا لaسiنhةa نbبaي�كb مiحbمhد{  bكaد eهbعaاء_ بbفbوbو , bكaابbتaكaيق_ا بaدeصbتbو , bكaان_ا بbيمaإ.

------------------------
تقدم شرحه بالتفصيل ؟؟؟؟

عbلb اbلeبـbيeتb عbنe يbسbارaهaم /  eجbي eنbأbو.
------------------------
 لا ق9دم مك9ة أتى الج9ر فاستل9مه ث مشى عل99ى يس99اره .. ) رواهوهذا بالجاع لديث جابر ( أن رس9ول ال 

مسلم .
وقد ذكر بعض العلماء تعليلت لذلك :

 : أن القلب باليسار وهو بيت تعظيم ال ومبته ، فصار من الناسب أن يع99ل ع99ن يس9اره ليق99رب م99ل ذك9رقيل
 : أن الركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الين على اليسر ، فيعلو الين على اليسر .وقيلال ، 
عbةbم /  eبـhلسbا bاطbو eشb eلbا iم�لbكiيbو.

------------------------
سبق شرحه ، وأنه لو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره ل يصح طوافه .

.وbأbنe يـbتbطbهhرb مaنe اbلeحbدbثa وbالeخbبbثaم / 
------------------------

أي : يشتط لصحة الطواف أن يكون طاهراH من الدث الكب [ وهو ما أوجب غسلH كالنابة ] ومن
. [ Hوهو ما أوجب وضوءا ] الدث الصغر

أما الطهارة من الدث الكب فهذا لبد منه .
 أول ش9يء ب99دأل99ديث عائش9ة : ( أن الن99ب   فهذه شرط عند جهور العلم99اءأما الطهارة من الحدث الصغر

به حي قدم مكة أن توضأ ث طاف بالبيت ) . رواه مسلم .
 ( الطواف بالبيت صلة إل أن ال أباح فيه الكلم ) رواه التمذي .ولديث ابن عباس . قال : قال 

وذهب بعض العلماء ومنهم ابن تيمية إل أنه ل يشتط الوضوء للطواف وإنا هو مستحب فقط .
 أن99ه أم99ر بالطه99ارة للط99واف ، م99ع العل99م أن99ه ق99د ح99ج مع99ه خلئق عظيم99ة ، وق99دلن99ه ل ينق99ل ع99ن الن99ب قالوا : 

 بيان99اH عام99اH ، ول99و بي<ن99هاعتم99ر عم99راH متع99ددة والن99اس يعتم99رون مع99ه ، ول99و ك99ان الوض99وء فرض99اH للط99واف ل99بي<نه الن99ب 
لنقل ذلك السلمون ول يهملوه .

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلH ، فإنه ل ينقل أحد عن الن99ب  ”قال شيخ السلم : 
ل بإس9ناد ص9حيح ول ض99عيف أن9ه أم99ر بالوض99وء للط99واف ، ولك99ن ثب99ت ف الص99حيح أن9ه ل9ا ط9اف توض99أ ، وه99ذا

 .“وحده ل يدل على الوجوب 
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وم999ا رجح999ه اب999ن تيمي999ة ه999و ق9999ول جاع999ة م999ن الس999لف فق999د روى اب999ن أب ش999يبة ع999ن ش999عبة ب999ن الج999اج ق999ال : 
. ( Hوسلمان ؛ عن الرجل يطوف بالبيت من غي طهارة ؟ فلم يروا به بأسا Hومنصورا Hسألت حادا )

فالجواب عنه :وأما حديث ابن عباس : ( الطواف بالبيت صلة ) ، 
أنه حديث موقوف عن ابن عباس كما رجحه النسائي والبيهقي وابن الصلح والنذري والنووي وابن تيمية 

وأيض99اH معن99اه منتق99ض ، لن معن99اه أن جي99ع أحك99ام الص99لة تثب99ت للط99واف إل الكلم ، ول ق99ائل ب99ذلك ، ي99وز
فيه الكل والشرب والضحك ، وليس فيه تكبي ول تسليم ول قراءة .

م99ن الب99ث Hن النجاس9ات، ف ث9وبه وف ب9دنه، لي9س علي9ه:  وكذلك يشتط لصحة الط9واف أن يك9ون ط9اهرا م996
ناسة ل ف الثوب ول ف البدن .

9998 ل6لط>999ائ6ف6ي8 و8ال7ق9998ائ6م6ي8 لن ال أم999ر بتطهي بيت999ه للط999ائفي والق999ائمي كق999وله تع999ال ( و ر7 ب89ي7ت6 999Ìف999إذا أم999رط8ه ( ....
بتطهي الكان ( أي مكان الطائف الذي هو منفصل عنه ) فتطهي ملبسه التصلة به من باب أول .

بbة{م /  aاجbو iر eيـbة� غhنiس - aافbوhلطbا bر eيـbغ- aاكbسeنb eلbا aرaائbي سaف iةbارbالط�هbو.
------------------------

فل تب الطهارة للسعي ، ول للوقوف بعرفة ، ول لزدلفة ، ول لرمي الم9ار ، فل99و وق9ف بعرف99ة وه9و م99دث فل
بأس ، ولو رمى المار وهو مدث فل بأس ، ولو وقف ف مزدلفة وهو مدث فل بأس .

aهaقaــاتbــى عbلbع iــهbفbرbطbن ، و تb عbــاتaقaهa الbيمbــ م / وbسiنh أbنe يbضeطbبaعb فaي طbوbافa القiــدiوeم: بaــأbنe يbجbعbــلb وbسbـطb رaدbائaهa تbحeــ
يسbر . bَbال

------------------------
سبق شرحه

ا لb يiسbــنf فaيـهa رbمbـل�م /  bذ وbى هbـ يb فaي اbلeبbاقaي.وbكiلf طbـوbاف{ سaـ aشeمbيbو ,iهeن aم aلbوi eلbا aاطbو eشbال aةbث bلhلثbي اaف bلiمeرbيـ eنbأbو
 .وbلb اaضeطaبbاع�

------------------------
سبق شرحه

: اbلنـ�يhةi م /  aيeعhلسbا iوطiرiشbو.  
------------------------

كما سبق ف الطواف ، لديث ( إنا العمال بالنيات ) .
مaيلi السhبـbعbة . eكbتbم / و

------------------------
. Hكما سبق ف الطواف ، فل يصح إذا كان ناقصا

اءi مaنe اbلصhفbام /  bدaتeب aالbو.
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------------------------
. Hلقوله تعال ( إن الصفا والروة من شعائر ال ) ، فلو ابتدأ من الروة ، فإن هذا الشوط يعتب لغيا

لaهa م /  eـــوbقaل ;aهaـــائbعiدbو aـــهhللbا aر كaهa مaـــنe ذaكeـــ يـــعa مbنbاسaـــ aمbجbو aهaيeع انi فaـــي طbـــوbافaهa وbسbـــ نeسbـــ aeلbا bـــرaث eكiي eنbأ :iوعiر  وbالeمbشeـــ
)aهhللbا aر eكaذ aةbامbق aaل aارbم aجeلbا iيeمbرbو ,aةbوeرbمeلbاbا وbفhالصaبbو , aتeيbبـeالaب iافbوhلطbا bلaعiا جbمhنaإ .( 

------------------------
فالقص999ود م999ن ال999ج وغيه999ا م999ن العب999ادات ه999و إقام999ة ذك999ر ال تب999ارك وتع999ال ، وه999ذا ي999دل عل999ى فض999ل ذك999ر ال

 الدف منها إقامة ذكر ال .– من صلة وصوم وحج وزكاة وغيها –والكثار منه ، لن جيع العبادات 
ف�ر�ون6وقد أمر ال بذكر ال مطلقاH فقال تعال (  ) .ف8اذ7ك�ر�ون6 أ8ذ7ك�ر7ك�م7 و8اش7ك�ر�وا ل6 و8ل ت8ك7

راH ع8ظ6يماHوقال تعال (  ) .و8الذ>اك6ر6ين8 الل>ه8 ك8ث6ياH و8الذ>اك6ر8ات6 أ8ع8د> الل>ه� ل�8م7 م8غ7ف6ر8ةH و8أ8ج7
ب89ر�وقال تعال (  ر� الل>ه6 أ8ك7 ش8اء6 و8ال7م�ن7ك8ر6 و8ل8ذ6ك7  ) .و8أ8ق6م6 الص>لة8 إ6ن> الص>لة8 ت89ن79ه8ى ع8ن6 ال7ف8ح7

فينبغي للحاج أن ينشغل بذكر ال من تسبيح وتليل وتكبي واستغفار وتميد وقراءة قرآن ، ول ينبغي أن
يضيع وقته كما هو حال كثي من الجاج ، بالقيل والقال وشراء الغراض ، بل بعضهم بالغيبة والكلم الرم .

ةb, قbـامb رbسiــولi اbللhـه a لbمhا فـbتbــحb اbللhـهi عbلbـى رbسiــولaهa ( قbالbوbعbنe أbبaي هiرbيـeرbةb م /  دb اbللhــهb مbكhــ ، فbحbمaــ aـاسhلنbــي اaف 
hل ا لbــمe تbحaــ مaنaينb, وbإaنـhهbــ eــؤiمeالbو iهbــولiسbا ر هbــ eيـbلbع bطhل ةb اbلeفaيــلb, وbسbــ : " إaنh اbللhــهb حbبbــسb عbــنe مbكhــ bــالbق hــمiث ,aــهeيbلbــى عbن eثـbأbو
bلbا, وbهiدeــيbص iــرhفbنـiيـ bلbي, فaــدeعbد{ بـ bحbــ aل hل ا لbــنe تbحaــ إaنـhهbــ bار{, و نe نـbهbــ اعbة� مaــ لhــتe لaــي سbــ aحiا أ انb قـbبeلaــي, وbإaنhمbــ د{ كbــ bحbــ aل
hلaإ : iـاسhبbعeلbا bــالbقbفـ " aــنeيbرbظhلنbا aـرeي bخaب bــوiهbيـل� فـaتbق iــهbل bــلaتiق eــنbمbد{, و لf سbاقaطbتـiهbا إaلh لaمiنeشaــ aحbت bلbا, وbهiكeوbى شbلbتـ eخiي

 bر aخeذaeلbا hلaإ " : bالbقbا, فـbنaوتiيiبـbا وbنaورiبiي قـaف iهiلbع eجbا نhنaإbف ,aهhللbا bولiسbا رbي , bر aخeذaeلbا(aهeيbلbق� عbفhتـiم   .
------------------------

[ ه 8أي ع99ام  [ فتــح مكــة ]  أي منع99ه م99ن النبع99اث ، وفي99ه إش99ارة إل القص99ةحبــس عــن مكــة الفيــل ]   
الش99هورة للحبش99ة ف غزوه99م مك99ة ل99دم ال99بيت ومعه99م فيل99ة ، ويتق99دمهم في99ل عظي99م ، فنس99بوا إلي99ه ، فحم99ى ال

أي م99ا أح99ل ال لح99د م99ن النبي99اء وأمه99م أن وإنها لم تحل لحـد قبلــي ] تع99ال بيت99ه منه99م وأبط99ل كي99دهم .[
يدخل مكة بقتال أبداH لن مكة معظمة .

ال99راد بالس99اعة اللحظ99ة م99ن الزم99ن ، وال99راد فت99ح مك99ة ، وه99ي س99اعة الفت99ح[ وإنما أحلت لي ساعة مـن نهــار ] 
من طلوع الشمس إل صلة العصر .

 : ”يرم التنفي وهو الزعاج عن موضعه . ق99ال العلم99اء : يس99تفاد م99ن النه99ي[ فل ينفر صيدها ] قال النووي
وف رواي99ة : ( ول يتل99ى خله99ا ) ال99راد ب99الختلء ول يختلى شوكها ] ع99ن التنفي تري التلف ب99الول“ . [

 : ”نبت معروف عند أهل مكة ، طيب الريح  ، قضبانه دقيقة تتمع ف[ الذخر ] قال في الفتحالقطع  . 
أصل مندفن ف الرض “.

تري القتال ف مكة ، لقوله : ( ولن تل لحد بعدي ) . الديث دليل على
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ول تق99اتلوهم عن99د الس99جد ال99رام ح99ت يق99اتلوكم في99ه ف99إنلك99ن إذا قوت99ل النس99ان فل99ه أن يقات99ل ، لق99وله تع99ال ( 
) . فاقتلوهم مقاتلوك

لرم99ة ه99ذا Hكالش99وك ، تأكي9دا Hالديث دلي9ل عل99ى تري قط99ع ش9جر مك9ة ، وال9راد جي9ع ال99رم وإن ك9ان مؤذي9ا
الكان .

 أجع أهل العلم على تري قطع شجر ال99رم ، وإباح9ة أخ9ذ الذخ9ر وم9ا أنبت9ه الدم99ي م99ن” قال في المغني : 
 .“البقول والزروع  

واختلفوا في الشجر الذي أنبته الدمي :
والول أصح .فالمهور على الواز ، وذهب الشافعية إل النع ، ورجحه ابن قدامة ، 

تري تنفي الصيد ف مكة وقتله من باب أول . الديث دليل على
فائدة :

ل99و دخ99ل إنس99ان بص99يد م999ن خ999ارج ال999رم فه99ل ي99رم أم ل ؟ يعن ل99و أن إنس99اناH ص99اد غ999زالH م999ن اليق999ات وه99و ل
يرم ، ث دخل به إل مكة .

الذهب يرى أنه يب أن يطلقه .
ولكن الصحيح أنه ل يب أن يطلقه ويكون ملكاH له ، لنه ليس من صيد الرم .

. عرفة ليست من الرم ، لذلك ل بأس بقتل الصيد فيها
. الديث دليل على تري سفك الدماء ف مكة

واختلفوا في إقامة الحدود في مكة :
يرم ويضيق عليه حت يرج .فقيل : 

﴾ .﴿ ومن دخله كان آمناH لقوله تعال : 
يوز .وقيل : 

وهذا مذهب مالك والشافعي .
لعموم النصوص الدالة على استيفاء الدود بالقصاص ف كل زمان ومكان .

 أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة .والنب 
وهذا القول هو الصحيح .

 ولع99ل الكم99ة م99ن ذل99ك ، Hوال–ال99ديث دلي99ل عل99ى تري التق99اط لقط99ة مك99ة إل ل99ن أراد أن يعرفه99ا دائم99ا 
 زي9999ادة الم99999ن عل99999ى الم99999وال بك9999ة ، ف99999إن الن9999اس ل يلتقط99999ون اللقط99999ة إذا علم99999وا أن9999م ل يلكون9999ا–أعل99999م 

بالتعريف ، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها .
ال99ديث دلي99ل عل99ى أن لقط99ة ال99رم ل ت99ل إل ل99ن يري99د أن ينش99دها عل99ى ال99دوام ، فم99ن أخ99ذها للتمل99ك بع99د

النشاد فهذا حرام .
فلقطة الحرم لها ثلث أحوال :
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 : أن يأخذها للتملك9 من الن ، فهذا حرام .أول_
 : أن يأخذها للتملك بعد النشاد ، فهذا حرام .ثانيا_
 : أن يأخذها للنشاد ، فهذا حلل .ثالثا_

أما لقطة غي الرم فيجوز أن يتملكها بعد النشاد الشرعي .
. فهو مي بي القصاص أو أخذ الدية Hالديث دليل على أن من قتل له قتيل عمدا
. يستثن من شجر الرم ونباته الذخر ، لاجة الرم إليه

ر{ (    قbالb رbسiولi اbللhهaو م /  eوbى ثـbلaر{ إeيbع bنeيbا بـbم� مbرbح iةbينaدbمeلbرواه مسلما (  
------------------------

جبلن معروفان عند أهل الدينة . [ عeير وثوeر ] 
. الديث دليل على تري  الدينة فل يقطع شجرها ف حرمها ول يقتل الصيد ول ينفر

وهذا مذهب جاهي العلماء .
للحديث الذي ذكره الصنف ( الدينة حرم ما بي ... ) .

 ينبغي معرف99ة ح9دود ح9رم الدين9ة  ل9ا ي9تتب عل99ى ذل99ك م99ن حص9ول البك99ة بدع99اء الن9ب، وتري الص9يد ، 
ومنع ال99دجال منه9ا ، وكون9ا ل ي9دخلها الط99اعون إل ذل9ك م9ا ثب99ت بالح9اديث الص99حيحة ، أم9ا مض99اعفة

الصلة فهي خاصة بالسجد النبوي دون غيه من مساجد الدينة .
فائدة :

أنه ل يوجد حرم ف الدنيا إل حرم مكة والدينة فقط .
وأم9ا الس99جد القص99ى فلي9س ب99رم ، ل9ذا ي99ب تص9حيح العب9ارة الش9هورة عن9د الن9اس [ ث9الث الرمي ] يقص99دون

السجد القصى .
 ” لي99س ف ال99دنيا ح99رم ل بي99ت الق99دس ول غيه إل ه99ذان الرم99ان ، وال99رم الم99ع علي99ه ح99رمقــال ابــن تيميــة :

 “ .مكة وأما الدينة فلها حرم أيضاH عند المهور كما استفاضت بذلك الحاديث عن النب 
ــولi اbللhــهa وم/  iسbر bــالbق bــي ( خaف bــن eلbتـ eقiق�, يـ ــ aاسbف hــن iهfلiاب� كbوhلــدbا bن ــ aس� م ل� وb  [خbمeــ ــ aحeلbا[ , iابbــرiغeلbا : aمbر ــ bحeلbا

 iورiقbعeلbا iبeلbكeالbو ،iةbرeأbفeالbو , iبbرeقbعeالbو ,iةbأ bد aحeالbو ( .  aهeيbلbق� عbفhتـiم
------------------------
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ذك99ر الم99س يفي99د نف99ي الك99م ع99ن غيه99ا ، لكن99ه لي99س بج99ة عن99د الك99ثر ، وعل99ى تق99دير اعتب99اره [ خمــس ] 
 أولH ث بي بع999د ذل999ك أن غي الم999س تش999تك معه999ا ف ه999ذا الك999م ، فق999د ورد زي999ادةفيمك999ن أن يك999ون ق999اله 

[ فواسق ] قال النووي( الية ) وهي سادسة كما ف حديث ابن عمر عن الصعب وابن مسعود عند مسلم9 .
 ” تس999مية ه999ذه الم999س فواس999ق تس999مية ص999حيحة جاري999ة عل999ى وف999ق اللغ999ة ، ف999إن أص999ل الفس999ق لغ999ة ال999روج ،:

فوصفت بذلك لروجها عن حكم غيها من اليوان ف تري قتله أو حل أكله أو خروجها باليذاء أو الفس99اد
ه99ذا مطل99ق أي99اH ك99ان ل99ونه ، وذه99ب بع99ض[  الغراب ] ط99ائر مع99روف يتط99ف الم99وال الثمين9ة [ الحدأة ] “ . 

العلم99اء إل تقيي99ده ب99ا ج99اء عن99د مس999لم ع99ن عائش99ة بلف99ظ : ( البق99ع ) وه99و ال99ذي ف اظه99ره أو بطن99ه بي99اض ،
لكن قال ابــن قدامــة : ” ل يقت99ل إل الغ99راب البق99ع “ . وقال :فحمل المام ابن خزية الطلق على القيد ، 

” الروايات الطلقة أصح . وقد اعتذر ابن بطال وابن عبد الب عن قبول هذه الروايات بأنا ل تصح ، لنا م99ن
رواية قتادة وهو مدلس ، لكن الافظ تعقب ذلك ب9ان ش99عبة ل ي9روي ع99ن ش9يوخه الدلس99ي إل م9ا ه9و مس99موع

لم ، وهذه الزيادة من رواية شعبة ، بل صرح النسائي بسماع قتادة  “ .
. جواز قتل المسة الذكورة ف الديث ف الل والرم ، وهو موضع اتفاق بي العلماء

واختلف العلماء هل يتعدى القتل إلى غيرها من المؤذيات أم ل ؟
ل يتعدى إل غيها .فقيل : 

وهذا مذهب أب حنيفة وأهل الظاهر .
لنا هي الت ورد با النص .

بل يتعدى إل غيها من كل مؤذ .وقيل : 
وهذا مذهب جهور العلماء .

وأن ما جاء ف الديث على سبيل الثال .
 إنا اختصت ه9ذه بال99ذكر لينب9ه ب9ا عل99ى م99ا ف معناه99ا ، وأن9واع الذى متلف9ة ، فيك9ون ذك9ر” قال ابن القيم :

 .“نوع منها منبهاH على جواز قتل ما فيه ذلك النوع ...  
 والتن9بيه ب9ذه المثل99ة ي9دل عل99ى أن م99ا ك9ان مثله99ا ف الك9م وم99ا ك99ان أش99د منه9ا”  وقال الشيخ ابن عثيمين :

 .“فهو أول منها بالكم ، ولذا أخذوا قاعدة من ذلك ، وقالوا : يسن قتل كل مؤذ� 
. مشروعية قتل كل ما فيه أذية من اليوانات ، كالذئب ، والسد ، والفهد ، والنمر
. استدل بالديث على تري أكل الذكورات ف الديث ، لن ما أمر بقتله فإنه يرم أكله

 أقسام9 اليوانات من حيث القتل وعدمه :فائدة :
. قسم أمر بقتله

مثل المس ف حديث الباب ، ومثل الوزغ .
. ( النملة ، والنحلة ، والدهد ، والصرد )  قسم منهي عن قتله
. ( ...  كالذباب ، والصراصي ، والعلن ) قسم سكت عنه
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فهذه إن آذت قتلت ، وإن ل تؤذ : فقيل يوز قتلها ، وقيل يكره ، وهذا القرب9 .
لن ال خلقها لكمة ، فل ينبغي أن تقتل .

انتهى كتاب الحج ول الحمد والمنة

باب الهدي والضحية والعقيقة
وهو أنواع : : بكسر الدال هو ما يذبح ف الرم تقرباH إل ال تعال وإحساناH إل الفقراء ، الهدي
 : وهو هدي التمتع والقران .واجب

 : وهو ما يهدى إل بيت ال الرام تقرباH إل ال .مستحب
[ وسيأت تعريف العقيقة ] ..ما يذبح من بيمة النعام أيام الضحى بسبب العيد تقرباH إل ال  والضحية :

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والجاع:
الص99حيح أن ال99راد ب99النحر ذب99ح الناس99ك ، وه99و ذب99ح الب99دن”: قــال ابــن كـثير ( ف8ص998لÌ ل6ر8ب99Ìك8 و8ان9987ر7 ( ق99ال تع99ال

.“ ونوها
8ن79ع998ام6وقال تعال ( ة6 ال7 ن7 ب68يم98 م8 الل>9ه6 ع8ل998ى م998ا ر8ز8ق89ه�9م7 م996  ) النس99ك ال9راد ب9ه هن9او8ل6ك�لÌ أ�م>ة� ج8ع8ل7ن8ا م8ن7س8كاH ل6ي998ذ7ك�ر�وا اس97

هو الذبح الذي يتقرب به إل ال تعال .
وقد ذكر ابن كثي عند هذه الية أن هذه الية تدل على أن ذبح الناسك مشروعة9 ف جيع اللل .

وأما السنة :
فالحاديث كثية وسيأت بعضها ف الشرح ومنها :

، فق99ال: م99ن ص99لى ص9لتنا ونس99ك نس9كنا فق99ديوم الضحى بعد الصلة (خطبنا رسول ال   قال  الباءحديث
أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلة فل نسك له) . متفق عليه 

 .“ أجع السلمون على مشروعية الضحية ”: قال في المغنيوأجع السلمون على مشروعيتها . 
 .“ ل يكن يدع الضحية فإنه  ” قال ابن القيم:

الحكمة من مشروعيتها: 
 تعظيم ال بذبح الضاحي تقرباH إليه . ( اراقة الدماء بنية الضحية هذا من تعظيم ال ) .أول_ :
 إاظهار شعائر ال تعال .ثانيا_ :
 التوسعة على الهل والفقراء والهداء للجيان والقرباء .ثالثا_ :

 ،لمرينذبح الضحية أفضل9 من التصدق بثمنها: 
 أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة ، فإخراج القيمة فيه تعطيل لذه الكمة العظيمة .أول_ :
 وعمل السلمي إل يومنا هذا ، ول ينقل أن أحداH منهم أخرج القيمة . أن الضحية سنة النب ثانيا_ :
 اقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلة والسلم .ثالثا_ :
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يhةi و اbلeعbقaيقbةi م /  aحeضi eلbا bكaلbذbكbة�, وhنiس iاهbو aا سbمbو , aي eدbهeلbا bنaم iب aجbا يbم bمhدbقbتـ.
------------------------

أراد الصنف أن يبي أن الضحية حكمها سنة ، وكذلك العقيقة .
 :اختلفوا في وجوبها على قولينبعد أن أجع السلمون على مشروعية الضحية [ كما سبق ] 

 : أنا واجبة . وهذا مذهب أب حنيفة واختيار ابن تيمية رحه ال .القول الول
 بالنحر ، والمر يفيد الوجوب . ) أن ال أمر نبيه ف8ص8لÌ ل6ر8بÌك8 و8ان87ر7لقوله تعال ( 

 ( من كان له س9عة ول يض9ح فل يقرب9ن مص9لنا ) رواه أح9د واب99ن قال : قال رسول ال ولديث أب هريرة 
م99اجه . ص99ححه ال99اكم وحس99نه اللب99ان ، وروي موقوف99اH عل99ى أب هري99رة .ورجح99ه التم99ذي والطح99اوي وال99بيهقي

.وابن عبد الادي والافظ ابن حجر ف الفتح 
 : أنه ق9د خ9رج م9رج الوعي9د عل99ى ت9رك الض9حية ، والوعي99د إن9ا يك9ون عل99ى ت9رك ال9واجب ، م9ا ي9دلوجه الدللة

على أن الضحية واجبة .
 ( م99ن ذب99ح قب99ل الص9لة فليذب9ح ش9اة مكان9ا ، وم99ن ل يك99ن يذب9ح فليذب9ح عل99ىول9ديث جن99دب ق99ال : ق99ال 

 بإعادة الذبح لن ذبح قبل الصلة .اسم ال ) متفق عليه ، فلو ل تكن الضحية واجبة لا أمر النب 
أنا غي واجبة .القول الثاني : 

وهذا مذهب المهور . [ وقد قال كثي من أصحاب القول يقولون : يكره للقادر تركها ] .
 قال ( إذا دخلت العشر وأراد أح9دكم أن يضحي فل يأخذ شيئاH من شعره وأاظفارهلديث أم سلمة أن النب 

) رواه مسلم9 .
 ( وأراد ) ، فجعل99ه مفوض9اH إل إرادت9ههذا دليل أن التضحية ليس99ت بواجب9ة ، لق9وله  ” : قال المام الشافعي
 .“   ( فل يس من شعره وبشره حت يضحي )ولو كان واجباH لقال 

علق99ه عل99ى الرادة، وال99واجب ل يعل99ق عل99ى الرادة، فل99و ك99انت واجب99ة لقتص99ر عل99ى ق99وله:” قال ابن قدامــة : 
.“"إذا دخل العشر فل يس من شعره وبشره شيئا" 

 عيد الضحى فلم99ا انص9رف أت بكب9ش ف99ذبه و ق9ال : " بس9م ال قال ( صليت مع رسول ال عن جابر 
وال أكب ، اللهم هذا عن وعمن ل يضح من أمت ) 

 ضحى عن أمته فهي تزئ عمن تكن منها ومن ل يتمكن منها .فالنب 
 أنم9ا كان9ا ل يض9حيان الس9نة والس9نتي ماف9ة أن ي9رى ذل99ك واجب9اH، م9اما أخرجه البيهقي عن أب بكر وعم9ر 

.والراجح مذهب الجمهور يدل على أنما ل يكونا يريان الوجوب . 
وأما أدلة أصحاب القول الول :

أما الية فهي متمل99ة لوج99وب النح99ر ي99وم العي99د ، وتتم99ل معن آخ99ر كوض99ع الي99دين عن9د النح99ر ف الص99لة ، ول9و
سلم أن القصود بالنحر الذبح فالية تدل على وقت النحر ل وجوبه .

 بالنحر له ل لغيه . : الراد بالية تصيص الرب وقيل
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 ضعفه أصحاب الديث ، ولو صح فيحمل على تأكي99د الس99تحباب” : فقال عنه ابن قدامةوأما الديث ، 
.“ ( غسل المعة واجب على كل متلم ) كقوله 

أما الديث الخر فل يدل على وجوب الضحية ابتداء ، ب99ل ي9دل عل99ى وج9وب الض9حية إذا ن9وى أن يض9حي
وذبح قبل الصلة فقد انقلب التطوع إل فرض .

فبهذا يظهر رجحان مذهب المهور .
: مbا تbـمh لbـهi نaصeـفi سiـنhة�م /  bوiهbو , aنeأhلضbا eنaم iعbذbجeلbا: hلaا إbيهaف iئaز eجiي bلbو ، fـيaنhالثbو ، iس : مbـا لbـهi خbمeـ aـلaب aeلbا eن مaــ
bينaن aس ، aانbتbنbس iهbا لbم :aرbقbبـeلbا eنaمbة�.  ، وbنbس iهbا لbم :aزeعbمeلbا eنaمbو

------------------------
 ) أي الضحية والعقيقة والدي .ول يجزىء فيهاقوله (

أما الدي والضحية فيشتط فيها الشروط الت سيذكرها الؤلف بالج99اع ، أم99ا العقيق99ة ففيه99ا خلف س99يأت إن
شاء ال .

. إن ك9ان م99ن ذكر الصنف الش99رط الول م99ن ش9روط الض9حية ، وه9و أن تبل9غ الس99ن العت9بة Hب9أن يك9ون ثني9ا
البل أو البقر أو العز، وجذعاH إن كان من الضأن

ا,م /  اءi اbلeبـbي�ــنi ظbلeعiهbــ ا, وbالeمbرaيضbــةi اbلeبـbي�ــنi مbرbضiــهbا, وbالeعbرeجbــ رbاءi اbلeبـbي�ــنi عbوbرiهbــ eــوbعeلbي� ا aــاحbضb eلbــي اaف iــوزiجbت bــع� لbبeرbأ
سbةi   .وbالeكbبaيرbة اbلhتaي لb تـiنeقaي eمbخeلbا iاهbوbيح� ر aحbص .

------------------------
 الشرط الثان من شروط الضحية ، وهي أن تكون سليمة من العيوب .– رحه ال –ذكر الصنف 

والعيوب تنقسم إل قسمي :
 وعيوب مزئة لكنها مكروهة .–عيوب غي مزئة 

 ف حديث الباء الذي ذكره الصنف :العيوب الغي الزئة ما ذكره النب 
هي الت انسفت9 عينها أو برزت .العوراء البين عورها: 

هي الت اظهر عليها آثار الرض، مثل: الم9ى ال9ت تقع99دها ع99ن الرع9ى، وال99رب الظ9اهرالمريضة البين مرضها: 
الفسد للحمها، أو الؤثر على صحتها .

) .إن كان فيها فتور أو كسل ينعها من الرعى والكل، أجزأت لكن السلمة منها أول(
وهي الت ل تستطيع معانقة السليمة ف الشي .العرجاء البين عرجها: 

(فإن كان فيها عرج يسي ل ينعها من معانقة السليمة أجزأت والسلمة منها أول) .
يعن الزيلة الت ل مخ فيها .الكسيرة التي ل تنقي: 

(فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسية فيها مخ أجزأت) .
. “ل نعلم خلفاH ف أنا تنع الجزاء”: ال في المغنيق،هذه الربع النصوص عليها وعليها أهل العلم 

ويلحق بهذه الربع ما كان في معناها أو أولى:
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فهي أول بعدم الجزاء من العوراء البي عورها .العمياء: 
وهي العاجزة عن الشي لعاهة، لنا أول بعدم الجزاء من العرجاء البي عرجها .الزمنى: 

.  البي عرجها لنا أول بعدم الجزاء من العرجاءمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: 
القسم الثاني : عيوب مجزئة لكنها مكروهة .

وهي مقطوعة9 القرن أو الذن .العضباء: 
وهي الت شقت أذنا من المام عرضاH .المقابلة: 
وهي الت شقت أذنا من اللف عرضاH .المدابرة: 
وهي الت شقت أذنا طولH .الشرقاء: 
وهي الت خرقت أذنا .الخرقاء: 

من الشروط التي لم يذكرها أن تكون الضحية من بهيمة النعام .
إل أنه ل تزئ الضحية إل من بيمة النعام وهي ( البل والبقر والغنم ) . ذهب عامة الفقهاء

: وذل999ك لق999وله    ولك999ل أم999ة جعلن999ا منس999كا لي999ذكروا اس999م ال عل999ى م999ا رزقه999م م999ن بيم999ة النع999ام ول تنق999ل
 بغي بيمة النعام .الضحية عن رسول ال 

 .“وكل هذا ممع عليه ” : قال النووي 
. وأفضل بيمة النعام : البل ث البقر ث الغنم

ومن الشروط التي لم يذكرها المؤلف : أنه لبد أن تكون في الوقت المحدد للذبح .
 ق99ال: (إن أول م9ا نب9دأ فل99ديث ال99باء  أول وقتها بعد ص9لة العي9د ، والفض99ل أن ي9ؤخر ح9ت تنته9ي الطب9ة.

يومنا هذا أن نص9لي ث ننح9ر ، فم99ن فع99ل ذل99ك فق9د أص9اب س9نتنا ، وم99ن ن9ر قب9ل الص9لة فإن9ا ه9و طع99ام ق99دمه
لهله ليس من النسك ف شيء) . متفق عليه 

يوم النحر ث خطب ث ذبح) . رواه البخاري  : (صلى النب وقال جندب بن سفيان 
 فلم99ا قض9ى ص9لته بالن9اس ق9ال : م99ن ذب9حوف ح9ديث آخ99ر ق99ال جن9دب ( ش9هدت الض9حى م9ع رس99ول ال 

قبل الصلة فليذبح شاة مكانا ، ومن ل يكن ذبح فليذبح على اسم ال ) متفق عليه .
واختلف إلى متى يستمر :

 : إل آخر يومي بعده يعن يوم العيد واليوم الادي عشر واليوم الثان عشر ( وهذا مذهب9 النابلة ).قيل 
 أي99ام بع99ده وه99ذا الق99رب وه99و3 ي99وم العي99د و4 أي99ام بع99د ي99وم العي99د ، فتك99ون أي99ام الذب99ح 3:  يس99تمر إل وقيـل

 من ذي الجة .13اختيار شيخ السلم ابن تيمية وابن القيم فينتهي بغروب شس اليوم 
 بع99ده ، وه99و م99ذهب إم99امأي99ام وثلث9ة وق9د ق9ال عل9ي ب9ن أب ط9الب: أي9ام النح9ر: ي9وم الض9حى،”: قال ابن القيم

 ، وإم99ام أه99ل الش99ام الوزاع99ي ، وإم99ام فقه99اء أه99لرب99احأه99ل البص99رة الس99ن ، وإم99ام أه99ل الكوف99ة عط99اء ب99ن أب 
الديث الشافعي ، واختاره ابن النذر، ولن الثلثة تت9ص بكون9ا: أي9ام من، وأي9ام النح9ر، وأي9ام التش9ريق، وي9رم

] 2/291[زاد العاد9 .“اع»جصيامها، فهي إخوة ف هذه الحكام، فكيف تفتق ف جواز الذبح بغي نص ول إج
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صحته. (كل أيام التشريق ذبح) لكن متلف ف أحد:جاء ف حديث عند 
ذا كان الضحي ف مكان ل ي�صلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت الضحية يبدأ فيم99ا يض99ي م99ن ق99در ص9لةإ

 .العيد
ا م /  لbـــةb اbلص�ـــفbاتa وbكiلhمbـــ aامbة_, ك رaوbيـbنeبbغaـــي أbنe تbكiـــونb كbرaيمbـــ bجeـــ aل iـــمbظeعbأbـــ ، وaـــى الbلaإ iـــبbحbأ bـــيaهbـــل فbم eكbأ eتbان كbـــ

بـiهbا . aاحbص
------------------------

 Hوأكمل99ه خلق9ة، وأحس9نه منظ99را ،Hفكلم9ا ك9انت البهيم9ة أكم99ل خلق9ة، الفضل من كل جنس أسنه، وأك9ثره لم9ا
. Hوثوابا Hكانت أعظم أجرا

 ) تعظيمها استسمانا واستحسانا .ومن يعظم شعائر ال( 
. Hواختار ابن تيمية أن الفضل9 الكثر ثنا

 هذا أعظم أجراH وثواباH وأكثر تعظيماH لشعائر ال .1000 وخروف قيمته 600مثال : خروف قيمته 
كان يضحي بكبشي أملحي أقرني، ويسمي ويكب ويضع رجله على ص99فاحهما) وف (أن النب   عن أنس

، وف لفظ ( سيني ) وهذا عند أب عوانة .لفظ: (ذبهما بيده) . متفق عليه 
 ) .بسم ال وال أكب ( ولسلم يقول
أم99ر بكب99ش أق99رن يط99أ ف س99واد، وي9بك ف س99واد، وينظ99ر ف  (أن رسول ال  رضي ال عنها:وعن عائشة

سواد، وأخذ الكبش فأضجعه ث ذبه ث قال: بسم ال، اللهم تقبل من ممد وآل ممد ومن أمة مم99د،
.ث ضحى به) . رواه مسلم 

 ] أي لك99ل واح99د منهم99ا قرني ك99بيين معت999دلي .أقرنيــن ] تثني99ة كب99ش والكب99ش فح99ل الض99أن ف أي س99ن ك99ان ، [ بكبشــين[ 
 م99ا خ99الط ]الملح[ ] الص99فاح ه99ي ال99وانب وال99راد ال99انب الواح99د ، والعن : أي عل99ى ص99فاح ك99ل واح99د منهم99ا . صفاحهما[

[وما ح99واليه في99ه س99واد . يعن بطنه  ]يبرك في سواد[ فيها سواد يعن أن قوائمه  ]يطأ في سواد[ والبيض أكثر .بياضه سواد 
يعن ما حول عينيه أسود . ] ينظر في سواد

 أي خصيي . ]موجوءين[ ، ضحى بكبشي موجوءين)  (أن النب   وعن أب داود عن جابر
والكب99ش الص99ي أفض99ل م99ن حي99ث أن99ه أطي99ب لم99اH ف الغ99الب ”: قــال الشــيخ محمــد بــن عـثيمين رحمــه ال

“. 
 هو القوي ]الكبش الفحيل[ ضحى بكبشي فحيلي) .  (أن النب  وعند أب داود أيضاH من حديث أب سعيد

ف اللقة9 .
عbة ) رواه مسلم .م / وbقbالb جbابaر ( نbحbرeنbا مbعb النhبaي  eبـbس eنbة عbرbقbالبـbة ، وbع eبـ bس eنbة عbن bدbالب aةhيaيب bدiالح bامbع 

------------------------
الشتاك ف الضحية ينقسم إل قسمي :

 واشتاك ف الثواب .–اشتاك ف اللك 
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أم99ا الش99تاك الل99ك : أن يش99تك شخص99ان ف99أكثر ف أض99حية فه99ذا ي99وز ف الب99ل والبق99ر للح99ديث ال99ذي ذك99ره
الصنف .

يعن لو كان هناك سبعة أبيات اشتكوا ف بدنة فنقول بأن هذا مزئ ول بأس به .
والبقرة أيضاH من البدن فلو كان هناك سبعة أبيات اشتكوا ف بقرة وذبوها أضحية فإنا تزئ .

وأما الشتاك ف الغنم فل يوز : بأن يشتك بيتان ف التضحية بشاة واحدة فإنه ل يصح .
لن الضحية عبادة ول ترد إل على هذا الوجه عن كل بيت أضحية مستقلة .

وهل يصح أن يشترك أهل البيت الواحد في أضحية ؟
 :هذا موضع خلف بي أهل العلم9 رحهم ال

 :هذا موضع خلف، 400 وأخي يدفع  400مثال: نن ف البيت نشتك ف أضحية أنا وأخي، أدفع أنا 
 : ل يوز .قيل

لن الضحية قربة وعبادة فل يوز ايقاعها إل على الوجه الشروع زمناH وعدداH وكيفية .
 ف99إنم ك99انوا أح99رص الن99اس عل99ى– ف غي الب99ل والبق99ر - لفعل99ه الص99حابة –ول99و ك99ان التش99ريك ف الل99ك ج99ائزا 

 لو فعلوها9 لنقل عنهم .–الي ، وفيهم فقراء كثيون ل يستطيعون الضحية كاملة 
 : يوز ، وهو اظاهر كلم ابن القيم ، والراجح عدم الواز . وقيل

الشتراك في الثواب :
ر<ك مع9ه م99ن أن يكون مالك الض9حية واح9داH ويش98ر<ك غيه م99ن الس99لمي ف ثواب9ا فه9ذا ج9ائز ، وللنس9ان أن ي�ش998

شاء مهما كثر الشخاص وفضل9 ال واسع .
 لا ذبح أضحيته قال : تقبل من ممد ومن آل ممد .... ) عن عائشة ( أن النب 
 ضحى بكبشي أحدها عنه وعن أهله والخر عن أمته جيعا. ( Hوعند أحد ( أن النب 

وف حديث أب سعيد ( يضحي بكبشي أحدها عنه والخر عمن ل يضح من أمته ) .
بابه واسع وأمره واسع .

. تزئ الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته
 أت9ى بالض9حية وق99ال :( ي9ا عائش9ة هلم99ي الدي9ة ثويدل لذلك ما روته عائشة كما ف صحيح مسلم9 أن النب 

قال : اش9حذيها ، ث ق9ال : بس99م ال الله99م تقب99ل ع99ن مم99د وآل مم9د وم9ن أم9ة مم9د ، ث ض9حى ) فه99ذا ي9دل
على أن الضحية بالشاة الواحدة تزئ عن الرجل وعن أهل بيته .

 ض9حى بكبش99ي أح9دها عن9ه وع99ن آل مم9د والخ9ر ع9نوأيضاH حديث أب رافع رضي ال تعال عن9ه أن الن9ب 
أمة ممد .

 يض9حي بالش9اة عن9ه وع99نوأيضاH حديث أب أي99وب رض9ي ال تع99ال عن9ه ق9ال : ك9ان الرج99ل ف عه9د رس9ول ال 
أهل بيته فيأكلون ويطعمون ، وهذا الديث أخرجه ابن ماجه .
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ل99و ك99ان عن99ده أك99ثر م99ن بي99ت كم99ا ل99و ك99ان ل99ه زوجت99ان أو ثلث وعن99ده بي99وت متع99ددة ف99إن اظ99اهر الس99نة أن99ه
.  الضحية عنده تسعة أبيات ومع ذلك ل يعدد النب يكتفي بشاة واحدة لن النب 

 :مسائل
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه ال :

فضيلة الشيخ: إذا كان الب له أولد وبعضهم متزوج، هل تكفي أضحية الب عن البناء مع أن لم زوجات،
أم يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسه والزوجة عن نفسها وكذلك كل م99ن ك9ان ل99ه مرت99ب؟ م99ا نص99يحتك ل99ن

كانوا عائلة ف بيت واحد؟
إذا ك9999انوا عائل999ة ف بي999ت واح999د كفته999م أض999حية واح999دة؛ لن الن999ب ص999لى ال علي999ه وس999لم ض999حى”: الجـــواب

بأض99حية واح99دة عن99ه وع999ن أه999ل بيت99ه، وك99ان نس99اؤه اللت مع999ه تس999ع نس999اء، وم999ع ذل999ك ض99حى عنه999ن بأض999حية
واحدة، أما إذا ك9ان ه9ؤلء البن9اء ك99ل واح9د ف بي99ت منف99رد� ع9ن الخ9ر، ف9إن عل99ى ك99ل واح9د منه9م أض9حية، ول

.“تكفي أضحية الوالد عنهم
من غي كراهة .يوز الذبح ليلH  أول_ :

وقد ذهب بعض العلماء إل كراهته واستدلوا بديث رواه الطبان9 .
والصحيح أنه ل يكره وهو قول الماهي لعدم الدليل على الكراهة ، وأما الديث الوارد فهو ل يصح وق99د ع99زاه

اليثمي للطبان9 وقال : فيه راو� متوك .
 أن الفضل ف الضحية البل ث البقر ث الغنم ، وهذا مذهب9 جاهي العلماء .ثانيا_ :

 ( من راح ف الساعة الول فكأنا قرب بدنة ، ومن راح فلديث أب هريرة . قال : قال 
الساعة الثانية فكأنا قرب بقرة ، ومن راح ف الساعة الثالثة فكأنا قرب كبشاH .. ) متفق عليه .

 قد>م8 البل ، وجع9ل8 البق99رة ف الدرج9ةوفيه أن التضحية بالبل أفضل من البقرة ، لن الرسول ” : قال النووي
.“الثانية 

 وما دام أن القصود هو التقرب فالبدنة أفضل9 . –قالوا : ولن الضحية ذبح يتقرب به إل ال 
قالوا : ولنا أغلى ثناH وأكثر لماH وأنفع للفقراء .

.“ولنه ذبح يتقرب به إل ال تعال ، فكانت البدنة� فيه أفضل9 ، كال9دي ف9إنه ق9د س9ل>م8ه  ”  :قال ابن قدامة
.ولنا أكثر ثناH ولماH وأنفع 

 السنة أن يسمي ويقول ال أكب .ثالثا_ :
التسمية على الذبيحة شرط ل تصح بدونا ، أما التكبي فهو سنة .

كان يض99حي بكبش99ي أملحي أقرني، ويس99مي ويك9ب ويض99ع رجل99ه عل99ى ص9فاحهما) وف لف99ظ: (أن النب   عن أنس
 عليه .(ذبهما بيده) . متفق

وف رواية يقول ( بسم ال ، ال أكب ) .
 الفضل9 أن يتول ذبها بنفسه إذا كان ييد التذكية بنفسه .رابعا_ :
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 ذبح ثلث وستي بيده ،  ث أمر علي بن أب طالب رضي ال تعال عنه أن يكمل الب9اقيويدل لذا أن النب 
.

وأيضاH إذا تولها بنفسه الذبح هذا عبادة وقربة من أجل العبادات فيكون فعل هذه العبادة .
يعن إذا تولها بنفسه يكون استفاد ثلث فوائد :

 . : القتداء بالنب الفائدة الولى
: فعل هذه العبادة .الفائدة الثانية 
 : أنه يطمئن إل فعل9 هذه العبادة بشروطها الشرعية .الفائدة الثالثة

في إرسال الضحايا للخارج تفويت لمصالح عظيمة :”قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال : 
: إخفاء شعية من شعائر ال ف بلدك وهي: الضحية.أول_

: يفوتك التقرب إل ال تعال بذبها؛ لن الشروع ف الضحية أن يباشر النسان ذبها بيده، فإن لثانيا_ 
يسن فقال العلماء: يضر ذبها، وهذا يفوته. 

: يفوتك ذكر اسم ال عليها؛ لن الضحية إذا كانت عندك ف البلد، فأنت الذي تذكر اسم ال عليها،ثالثا_
8ن79ع8ام6 م8 الل>ه6 ع8ل8ى م8ا ر8ز8ق89ه�م7 م6ن7 ب68يم8ة6 ال7 وقد أشار ال إل هذه الفائدة بقوله: و8ل6ك�لÌ أ�م>ة� ج8ع8ل7ن8ا م8ن7س8كاH ل6ي8ذ7ك�ر�وا اس7

فتذهب أضحيتك إل مكان بعيد ل تدري هل يذكر اسم ال عليها أم ل، وترم نفسك من ذكر اسم ال
عليها.

: يفوتك أن تأكل منها، لنا إذا كانت ف البوسنة والرسك و الشيشان و الصومال وغيها هل يكن أنرابعا_ 
ن79ه8ا و8أ8ط7ع6م�وا ال7ب8ائ6س8 ال7ف8ق6ي98(تأكل منها؟! ل. يفوتك الكل منها وقد قال ال عز وجل:  ن79ه8ا( )ف8ك�ل�وا م6 ف8ك�ل�وا م6

 فبدأ بالكل، ولذا ذهب بعض علماء السلمي إل أن الكل من الضحية واجب،)و8أ8ط7ع6م�وا ال7ق8ان6ع8 و8ال7م�ع7ت89ر>
بلدك.  كما تب الصدقة يب الكل، وهذا قطعاH يفوت إذا ضحيت ف غي

: أنه يفوتك التوزيع الطلوب؛ لن الطلوب ف الضحية أن تأكل وتدي وتتصدق، وهذا يفوت، إذاخامسا_
وزعت هناك ل ندري أتوزع صدقة على الفقراء، أم هدية على أغنياء، أم هدية على قوم ليسوا بسلمي؟9

: أنك ترم أهل بلدك من النتفاع بذه الضاحي، أن تقوم بالهداء إل جيانك وأصحابك منسادسا_ 
الضحية، وبالصدقة على فقراء بلدك، لكن إذا ذهبت هناك فات هذا الشيء. 

: أنك ل تدري هل تذبح هذه على الوجه الكمل أو على وجه خلف ذلك، ربا تذبح قبل الصلة،سابعا_
وربا تؤخر عن أيام التشريق، وربا ل يسم6 عليها الذابح، كل هذا وارد، لكن إذا كانت عندك ذبتها على ما

تريد، وعلى الوجه الكمل، ولذا ننصح بأل تدفع الدراهم ليضحى با خارج البلد، بل تضحى هنا، وننصح
-أيضاH- بأن من عنده فضل مال فليتصدق به على إخوانه التاجي ف أي بلد من بلد السلمي، ولتكن

  أ.ه9 . “الضحية له من غي غلو ول تقصي
 .يوز للمرأة أن تذبح الذبيحة خامسا_ :
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 فق999د ج99اء ف ص999حيح البخ999اري (أن جاري999ة لكع999ب ب999ن مال999ك ك999انت ترع999ى غنم999اH بس999لع، فأص999يبت ش99اة منه999ا،
فقال: كلوها) . فأدركتها فذكتها بجر، فسأل النب 

وف هذا الديث فوائد سبعة: ” :قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال
: إباحة ذبيحة الرأة .إحداها
: إباحة ذبيحة المة .الثانية
يستفصل .ل : إباحة ذبيحة الائض، لن النب الثالثة
: إباحة الذبح بالجر .الرابعة

: إباحة ذبح ما خيف عليه الوت .الخامسة
: حل ما يذبه غي مالكه بغي إذنه .السادسة
.  “ : إباحة ذبه لغي مالكه عند الوف عليهالسابعة

. من شعره وأاظفارهإذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فإنه يب أن يسك عن الخذ خامسا_ :
 - وف لف99ظ: إذا دخل99ت العش99ر -ق99ال: (إذا رأيت99م هلل ذي الج99ة أن الن99ب رض99ي ال عنه99ا ع99ن أم س99لمة  

وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأاظفاره) . رواه مسلم 
 ) .ل يس من شعره ول بشره شيء( وف رواية: 

اختل99ف العلم99اء ف النه99ي، ه99ل ه9و للتحري أم للكراه99ة، واخت9ار الش99يخ مم99د ب99ن ع99ثيمي رح9ه ال أن النه9ي
للتحري لنه أصل ف النهي).  

:والكم999ة ف النه999ي أن يبق999ى كام999ل الج999زاء ليعت999ق م9999ن الن999ار، وقي999ل: التش999به ب999الرم، ق999ال” قـــال النـــووي
. “أصحابنا: هذا غلط لنه ل يعتزل النساء، ول يتك الطيب واللباس وغي ذلك ما يتكه الرم) 

 الضحية عن اليت استقللH .سادسا_ :
اختلف العلماء فيها على قولين: 

 : أنا مشروعة .القول الول
لنا نوع من الصدقة فما دام أن الصدقة تصح عن اليت بالجاع فلتكن الضحية تصح عن اليت كذلك.

 : غي مشروعة9 .القول الثاني
 أنه ضحى عن الموات9 وقد ماتت زوجته خدية وه9ي أح99ب النس9اء وم99ات عم9ه ح9زةلنه ل يثبت عن النب 

وهو أحب أعمامه إليه ول ينقل أنه ضحى عن واحد منهما .
. وأما إذا أوصى اليت بأضحية بثلث ماله فانه يب على القائم على الوصية أن ينفذها

فوائد :
 ل يصح حديث ف فضل الضحية .أول_ :

ليس ف فضل الضحية ح9ديث¬ ص9حيح¬ ، وق99د روى الن99اس فيه9ا عج99ائب ”  :قال المام ابن العربي المالكي
 .“ل تصح ، منها قوله :( إنا مطاياكم إل النة 
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 :قولينعلى الضحية للحاج اختلف العلماء في  :ثانيا_ 
 ذه99ب جه99ور أه99ل العل99م ، ب99ا فيه99م الش99افعية والنابل99ة والظاهري99ة ، إل أن الض99حية مش99روعة ف ح99قالول :

.وبه قال المام البخاري ، جيع الناس ، أهل البوادي والضر، القيم والسافر والاج سواء 
الضحية سنة على كل من وجد السبيل من السلمي ، من أهل ال99دن والق99رى وأه99ل” : وقال المام الشافعي

.“السفر والضر والاج بن وغيهم ، من كان معه هدي ومن ل يكن معه هدي 
 الدلة الواردة ف الضحية وأنا تشمل جيع الناس بدواH وحضراH ، القيم والسافر فيها سواء .لعموم

 : أنه ليس على الاج أضحية ، وهذا مذهب مالك ورجحه الشنقيطي رحه ال .القول الثاني
يرى المام مال9ك أن ال9اج إن9ا ه9و م9اطب ف الص9ل بال9دي ، ف9إذا أراد أن يض99حي جعل9ه ه9دياH ، والن9اس غي

الاج إنا أمروا بالضحية ، ليتشبهوا بأهل من فيحصل لم حظ من أجرهم.
 مرجح99اH م99ذهب الم99ام–بع99د أن ذك99ر اللف ف الس99ألة ،  وقــال الشــيخ العلمــة محمــد الميــن الشــنقيطي

 أاظه99ر الق99ولي دليلH عن99دي ف ه99ذا الف99رع ق99ول مال99ك وأص99حابه وإن خ99الفهم المه99ور ، وأن”مال99ك م99ا نص99ه :
الض99حية ل تس999ن للح999اج بن ، وأن م999ا ي99ذبه ه99دي ل أض99حية ، وأن الس999تدلل ب999ديث عائش99ة التف99ق علي99ه
الذكور آنفاH ل تنهض به الجة على مالك وأصحابه ، ووجه ك99ون م99ذهب مال99ك أرج9ح ف نظرن9ا هن9ا م9ا ذه99ب
إلي99ه جه99ور أه99ل العل99م ، ه99و أن الق99رآن العظي99م دال¬ علي99ه ، ول يثب99ت م99ا ي99الف دلل99ة الق99رآن علي99ه ، س99الاH م99ن
العارض من كتاب أو سنة ، ووجه دلل9ة الق99رآن عل9ى أن م9ا ي9ذبه ال9اج بن ه99دي ل أض9حية ، ه9و م9ا ق9دمناه

ه8د�وا(موضحاH لن قوله تعال: ي99ق� .ل6ي8ش997 ن7 ك�99لÌ ف98جÍ ع8م6 و8أ8ذÌن7 ف6 الن>اس6 ب6ال87جÌ ي8أ7ت�وك8 ر6ج8الH و8ع8ل8ى ك�لÌ ض8ام6ر� ي98أ7ت6ي8 م996
ا ه998 ن79 8ن79ع998ام6 ف8ك�ل�99وا م6 ة6 ال7 ن7 ب68يم998 م8 الل>99ه6 ف996 أ8ي>99ام� م8ع7ل�وم998ات� ع8ل998ى م998ا ر8ز8ق89ه�99م7 م996  في99ه معن أذن ف)م8ن998اف6ع8 ل99�8م7 و8ي998ذ7ك�ر�وا اس997

الناس بالج : يأتوك مشاةH وركباناH لكم .منها : شهودهم منافع لم ، ومنها : ذكره99م اس99م ال ع8ل998ى م998ا ر8ز8ق89ه�99م7
Hإل ال ، وال99ذي يك99ون م99ن حك99م الت99أذين فيه99م بال99ج ، ح99ت ي99أتوا مش99اة H8ن79ع998ام6 عن99د ذبه99ا تقرب99ا ة6 ال7 ن7 ب68يم998 م996
وركبان9999اH ، ويش9999هدوا الن9999افع ويتقرب9999وا بالذب9999ح ، إن9999ا ه9999و ال9999دي خاص9999ة دون الض9999حية لج9999اع العلم9999اء عل9999ى أن
للمض999حي : أن يذب999ح أض999حيته ف أي مك999ان ش999اءه م999ن أقط999ار ال999دنيا ، ول يت999اج ف التق999رب بالض999حية ، إل
إتي99انم مش99اة وركبان99اH م99ن ك99ل ف9ج عمي99ق ، فالي9ة اظ9اهرة ف ال9دي ، دون الض99حية ، وم99ا ك9ان الق99رآن أاظه9ر في9ه

.“وجب تقديه على غيه 
باب العقيقة

 : هي الذبيحة الت تذبح عن الولود يوم سابعه .تعريفها
bبaم /  eلbق� اbي حaف iةbيقaقbعeلbا fنbسiتbو.

------------------------
وقد اختلف العلماء في حكمها علــى ) : دليل على أن العقيقة حكمها سنة ، وتسن العقيقةقول الصنف ( 

قولين :
 : أنا واجبة .القول الول
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وهو قول السن البصري وهو قول الظاهرية .
 )م9ع الغلم عقيق99ة، ف99أهريقوا عن9ه دم9اH وأميط99وا عن9ه الذى (   ق99ال: ق99ال رس99ول ال لديث سلمان ب9ن ع99امر

طيب . القصود بإماطة الذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب أميطوا الذى: . رواه البخاري
 رواه أبو داود ) كل غلم مرتن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ( قال : ولديث سرة قال

فقوله مرتن يدل على الوجوب لن الرهن9 شيء لزم .
 : أنا مستحبة غي واجبة .القول الثاني

وهذا مذهب المهور .
م99ن أح99ب ( ف العقيق99ة  ق99ال: ق99ال رس99ول ال  رض99ي ال عنه99مل99ديث عم99رو ب99ن ش99عيب ع99ن أبي99ه ع99ن ج99دهل

 رواه أبو داود  )منكم أن ينسك عن ولده فليفعل:9 عن الغلم شاتان مكافئتان، وعن الارية شاة
«م99ن أح99ب أن ينس99ك ع99ن ول99ده فليفع99ل...» وذل99ك يقتض99ي ع99دم احت99ج المه99ور بق99وله  ”  :قال الشوكاني

.“ الوجوب لتفويضه ف الختيار
 ) في حق البقوله. ( 

العق مطلوب من والده ، فهو الخاطب به ف الحاديث النبوي9ة ، لك99ن يص9ح ذل99ك م99ن غيه ، فيج9وز أن يت9بع
بالعقيقة أحد أقاربه وأحبابه كجده أو عمه أو خاله .

(... وك99ذلك الض99حية والعقيق99ة ل يزىء فيه99ا إل ال99ذع م99ن الض99ان وه99و م99ا ت) وق99د س99بق ق99ول الص99نف
وهذه المسألة اختلـف العلمـاء فيهـا علـىفالص99نف ي99رى أن99ه يش99تط ف العقيق99ة م99ا يش99تط ف الض99حية ، 

قولين :
 يشتط ف العقيقة ما يشتط ف الضحية .القول الول :

قالوا : قياساH على الضحية بامع أن كلH منهما نسك مشروع .
وعلى هذا القول : يشتط ف العقيقة أن تكون سليمة من العيوب ، وأن تبلغ السن العتبة .

 ل يشتط ف العقيقة ما يشتط ف الضحية .القول الثاني :
وهو قول جاعة من العلماء ورجحه الشوكان .

وهذا الصحيح .
: الكمة من العقيقة

لنا مظهر من مظاهر الشكر على نعم ال على الوالدين ومنها نعمة هذا الولود الذي يؤمل بره ونفعه .
, وbعbنe اbلeجbارaيbةa شbاة�م /  aانbاتbش aم bلiغeلbا eنbع.

------------------------
وهذا ما عليه جهور العلماء .

م99ن أح99ب ( ف العقيق99ة  ق99ال: ق99ال رس99ول ال  رض99ي ال عنه99مل99ديث عم99رو ب99ن ش99عيب ع99ن أبي99ه ع99ن ج99دهل
رواه أبو داود  ) منكم أن ينسك عن ولده فليفعل:9 عن الغلم شاتان مكافئتان، وعن الارية شاة
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 أمره999م : أن يع999ق ع999ن الغلم ش999اتان مكافئت999ان ، وع999ن الاري999ة ش999اة ) رواهول999ديث عائش999ة ( أن رس999ول ال 
التمذي .

 ( ش999اة ) غي الش999اة، لنف العقيق999ة ذه999ب بع999ض العلم999اء إل أن999ه ل ي999زئ وق999وله ف ه999ذه الح999اديث
 .الحاديث وردت بذكر الشاة

.يزئ ف العقيقة البل والبقر والغنم لكن الشاة أفضلأنه وذهب جهور العلماء إل 
وهؤلء الذين قالوا بالواز قالوا ل يوز إل أن يرجه كاملH ، فل يوز الشتاك ف العقيقة .

فل يوز أن يأت سبعة ويشتكون ف بقرة ، وواحد منهم يريد أن يكون نصيبه عقيقة عن بنت .
لbقi وbيiسbمhى( :قbالb م /  eحiيbو ,aهaعaابbس aم eوbيـ bدeنaع iحbب eذiت ,aهaتbيقaقbعaن� بbهbتـeرiم{ م bلiل� غiك( iةbس eمbخeلbا iاهbوbيح�, ر aحbص .

------------------------
 الديث الدال على وقت العقيقة .– رحه ال –ذكر الصنف 

فأفضل وقت لذبح العقيقة هو اليوم السابع .
اليوم السابع هو اليوم الذي قبل الولدة، فإذا ولد يوم السبت تذبح يوم المعة، وإذا ولد يوم الميس تذب99ح

يوم الربعاء، وهكذا) .
،فإن فات الذبح ف اليوم السابع فف99ي الراب9ع عش9ر، ف9إن ف99ات فف99ي إح9دى وعش99رين، روي ذل9ك ع99ن عائش9ة

العم99ل علي99ه عن99د أه99ل العل99م، يس99تحبون أن يذب99ح ع99ن الغلم العقيق99ة الي99وم الس99ابع، ف99إن ل”: قال الترمذي
يتهيأ اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن ل يتهيأ عق عن99ه ف ي99وم إح99دى وعش99رين، ث ل تعت99ب الس9ابيع بع99د

 .“ذلك فيعق ف أي يوم شاء
 ) كان أو أنثى .كل غلمقوله ف الديث Hأريد به مطلق9 الولود ذكرا ( 

 ) اختلف ف معناها على أقوال :مرتهن بعقيقتهقوله ( 
ل يفس99رها ول ي99وز الق99ول عل99ى ال بغي عل99م فه99و مرت99ن ف99ال أعل99م المس99اك ع99ن تفس99يها لن الن99ب قيــل :

بكيفية هذا الرتان ، اختاره ابن باز رحه ال .
 إن نشأة الولود الصحيحة وكمال النتفاع به رهينة بالعقيقة كما أن الرهن ل ينتفع به كمال النتفاع إلوقيل :

بعد فكه ، قالوا : هكذا الولود ل يتم النتفاع به كمال النتفاع حت يفك عنه هذه الرهينة الت هي العقيقة .
 أن الولود مرهون ومبوس ل يشفع لوالديه يوم القيامة حت يعق عنه وهذا مروي عن المام أحد وقيل :

وقد قال به قبله عطاء ال�راسان وممد بن مطرف .
وضعف ابن القيم هذا العن ، وضعفه كذلك الشيخ ابن باز رحم ال الميع .

والراجح هو المساك . 
دaي, وbيـbتbصbدhقiم /  eهiيـbو , aاتbورiكeذbمeلbا eنaم iلiكeأbيbو.

------------------------
السنة أن يأكل من الضحية ومن الدي ويهدي للقارب ويتصدق على الفقراء .
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 . فكلوا منها وأطعموا البائس الفقي قال تعال: 
 ) .كلوا وأطعموا وادخروا ( وجاء ف الديث عند أحد

فللمضحي أن يتصدق ف الثلث، ويهدي الثلث، هذا هو الفضل، وإن فعل غي ذلك جاز .
. وقالت الظاهرية : بوجوب الكل

قbة_م /  bدbص eوbة_ أhيaدbه aيهaطeعiيـ eلbا بbه eنـ aم iهbتbر eجiأ bرaازbجeلbي اaطeعiيـ bلbو.
------------------------

 أن أق999وم عل999ى ب999دنه6 ، ....... وأن ل أعط999ي ال999زار منه999ا ش999يئاH وق999ال : ن999نل999ديث عل999ي ق999ال ( أمرن الن999ب 
نعطيه من عندنا ) متفق عليه .

 ، Hلمرين :فل يوز أن يعطي الزار شيئا
 للحديث9 السابق .أول_ :
لنه رجوع فيما أخرجه ل عز وجل . ثانيا_ :

فوائد :
ي99دل عل99ى أن تس9مية الول99ود تك99ون ) كل غلم مرتن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويس99مى في9ه( حديث  :أول_

ف اليوم السابع، وهذا إن ل يكن هيئ السم من قبل، فإن كان السم مهي9أ ومع99روف م9ن قب9ل ف9إنه يس9مى ي9وم
»  .  «ولد لي الليلة ولد سميته على اسم أبي إبراهيمدخل على أهله فقال: الولدة، لديث: «أن النب 

:ل بأس بكسر عظام العقيقةثانيا_ : 
لنه ل يصح ف النع شيء، وهذا مذهب المام مالك .

:ذه99ب بع99ض العلم99اء إل أن عظ99ام العقيق99ة ل تكس99ر، واس99تدلوا ببع99ض الث99ار ال99ت ل تص99ح، كق99ول عائش99ة
 .السنة فيها أنا ل يكسر لا عظم

حح ححححح 
وا أعلم وصلى ا وسلم على نبينا محمد
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